
 
 

CHAMADA DE TRABALHOS 

II SIMPÓSIO DE PARAPSIQUISMO INTERASSISTENCIAL 
 
1. Definições das modalidades de textos. 

Artigo – trabalhos técnicos de pesquisas sobre temas relevantes de Conscienciologia, a exemplo das 

seguintes especialidades: Autopesquisologia; Interassistenciologia; Perdonologia; Proexologia; Recinologia; e, 

particularmente sobre temas de Parapercepciologia a exemplo de: Chacrologia; Energossomatologia; 

Parafenomenologia; Parapsiquismologia. 
Relato – exposição escrita de experiências pessoais envolvendo parafenômenos, com a respectiva 

análise do conteúdo; ou reciclagens existenciais e intraconscienciais. 

Biografia e Historiografia – apresentação de aspectos pretéritos e biografias de conscins significativas 

na História da Conscienciologia; pesquisadores científicos de fenômenos parapsíquicos; consciências 

parapsiquistas. 
 

2. Forma e Conteúdo 
2.1. Número de laudas não deve ultrapassar de 15 (quinze) incluindo todos os elementos textuais, entre 

outros: resumos, bibliografias, anexos, tabelas. 

2.2. Os trabalhos devem ser digitados em processador de texto Word ou similar; em papel tamanho A4 

(21 cm x 29,7 cm); margem direita e esquerda, margem superior e inferior com 2 cm e espaçamento entre linhas 
de 1,5 cm. 

2.3. Fonte Source Sans Pro, tamanho 12, para o desenvolvimento, excetuando-se as citações longas e as 
notas de rodapé que devem ser tamanho 10. Título em Português, fonte 14, letras maiúsculas, negrito, 

centralizado; título em inglês e o em espanhol, fonte 12, centralizado. Nome(s) do(s) Autor(es), tamanho 12. 

2.4. Desenvolvimento do texto de acordo com a modalidade. Artigos técnicos fundamentados no 
paradigma consciencial contendo: i) introdução; ii) desenvolvimento do tema subdividido em seções; 

iii) considerações finais. Relatos de parafenômenos ou reciclagens com a contextualização da experiência, 
método utilizado, identificação dos parafenômenos, descrição, análise e repercussão evolutiva. Biografia e 

Historiografia abrangendo o contexto histórico do fato ou do personagem; aspectos grupocarmalógicos; 

cronologia e produtividade; características parapsíquicas, Conscienciometria e saldo evolutivo. 

2.5. Requisitos Bibliográficos. As citações, referências, bibliografia especifica e recomendada, e a 
webgrafia referida devem ser apresentadas ao final do texto, disposta em ordem alfabética seguindo as normas 

da ABNT (6023:2018). 

2.6. Identificação do(s) autor(es). Ao final do trabalho deve ser inserido breve currículo do(s) autor(es) 
com nome completo; graduação e pós graduação senso lato ou strictu. IC de voluntariado, outras informações 

relativas à Conscienciologia e endereço eletrônico. 
 

3. Avaliação dos textos 

A avaliação dos trabalhos encaminhados para o II Simpósio de Parapsiquismo Interassistencial será 
efetuada por professores da ASSIPI com reconhecida competência na tarefa. Se necessário, será encaminhado 

para professor de outra IC especialista na temática. Serão considerados: a adequação ao materpensene do 

Simpósio e os critérios de cientificidade, conformática, consciencialidade, originalidade, relevância do assunto 

e teaticidade. 

 

4. Envio e Prazos 

Envio de trabalhos: até 30/04/2022 para tecnicocientifico@assipi.org 

Divulgação dos trabalhos aprovados: até 31/05/2022. 
 

5. Direitos Autorais 

Os trabalhos aprovados terão os direitos autorais, correspondentes à edição dos anais do evento na 
revista Parapsiquismo Teático, cedidos à ASSIPI mediante documento formal. 

 

Saudações 
Conselho Técnico Cientifico da ASSIPI 


