
 

CHAMADA DE TRABALHOS 

I. CONVITE  
A Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI) convida-o a participar do II Simpósio 
Consciência, Multidimensionalidade e Evolução, a ser realizado em Portugal, na cidade do Porto, nos dias 03, 04 e 05 
de novembro de 2023. O evento será realizado em formato híbrido, permitindo a participação e apresentação tanto 
presencial quanto online e é destinado a promover e divulgar as neoideias e verdades relativas de ponta relacionadas 
à evolução da consciência e à sua realidade multidimensional, de modo a nortear, consolidar e expandir esta área de 
estudo. 
 
II. OBJETIVOS DO EVENTO  

• Ampliar a visão sobre o estudo da evolução da consciência 

• Promover a integração e atualização de pesquisadores 

• Aprofundar a compreensão quanto ao emprego interassistencial do autoparapsiquismo teático 

 
III. TEMAS DO EVENTO  
O pesquisador deverá enviar trabalho fundamentado em sua experimentação sobre as linhas temáticas adiante 
listadas, não se limitando a elas:  

• Vivências parapsíquicas 

• Parapercepciologia 

• Interassistenciologia 

• Autopesquisologia 

• Projetabilidade lúcida 

• Consciência multidimensional 

• Ferramentas para a auto-evolução 

• Personalidades parapsíquicas (estudo de biografias) 
 

IV. ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DO ARTIGO: 

• O artigo e/ou relato deve apresentar o título, minicurrículo, as palavras-chaves, a introdução, o desenvolvimento 
e a conclusão.  

• O artigo deve conter entre 1.500 a 5.000 palavras.  

• Minicurrículo do(a) autor(a) ou autores, incluindo telefone, e-mail, formação acadêmica, profissão, IC em que 
voluntaria, e informar se é docente, tenepessista, verbetógrafo(a) e/ou autor. 

• Resumo (abstract): com até 150 palavras.  

• Palavras-chave (keywords): de 3 a 6. 

• Introdução: apresentar o contexto, objetivo, a metodologia aplicada e os resultados obtidos da pesquisa.  

• Desenvolvimento: apresentar o desdobramento da pesquisa, a teática, as técnicas, os resultados.  

• Conclusão: relacionar o objetivo enunciado na introdução e os resultados obtidos.  

• Citações: sistema (autor-data), conforme normas da ABNT.  

• Referências: dispostas na ordem alfabética, seguindo critérios da Enciclopédia da Conscienciologia.  

• Formato: A4, Source Sans Pro 12, entrelinhas 1,5cm 
 
V. ENVIO E PRAZOS 
Os trabalhos devem ser enviados para: parapsiquismoteatico@assipi.org 
Envio de trabalhos: até 30 de junho de 2023. 
Divulgação dos trabalhos aprovados: 15 de julho de 2023. 
 
VI. 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. 
 
VII. AVALIAÇÃO  
A avaliação dos trabalhos será feita em sistema duplo-cego por equipa técnica de revisores, com conhecimento das 
áreas temáticas do evento, a ser indicada pela coordenação do Simpósio, considerando os critérios de cientificidade, 
originalidade, tecnicidade, consciencialidade e relevância na contribuição para o avanço da Conscienciologia. 
 
VIII. INFORMAÇÕES 
parapsiquismoteatico@assipi.org  
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