INTERPARADIGMAS
A REVISTA DE DOUTORES DA CONSCIENCIOLOGIA
A Interparadigmas é um periódico científico, impresso e eletrônico, de periodicidade anual, publicado por
doutores, voluntários da Conscienciologia. A intenção central da revista é a promoção do autodiscernimento, por meio de diálogos interparadigmáticos entre o paradigma consciencial e outros paradigmas, visando
ampliar as abordagens científicas sobre a consciência.
CHAMADA DE TRABALHOS - 2018
I. Tema
O PARADIGMA CONSCIENCIAL E
OUTROS PARADIGMAS PARA A
PESQUISA DA CONSCIÊNCIA
Este sexto número da revista Interparadigmas se
propõe a tratar dos diálogos, convergências e
divergências, continuidades e rupturas, entre o
Paradigma Consciencial, o neoparadigma proposto pela Conscienciologia, e Outros Paradigmas para a Pesquisa da Consciência. Trata-se de
tematizar as premissas e fundamentos epistemológicos, técnicas e recursos metodológicos, fronteiras e intersecções, em síntese, os diferentes olhares à Conscienciologia, bem como desafios frente
às mudanças de paradigma.
Convidamos as submissões de artigos fazendo
cotejos pontuais entre elementos singulares do
paradigma consciencial e as contrapartidas em
outros paradigmas para a pesquisa da consciência,
destacando, refletindo e esclarecendo as dificuldades emergentes do espaço interparadigmático.
Tais abordagens servirão, simultaneamente, para
debater a natureza e o caráter da proposição do
paradigma consciencial em si.
II. Sugestões temáticas de campos em diálogo
- Pesquisa em Primeira Pessoa e Racionalismo
- Pesquisa em Primeira Pessoa e Fenomenologia
- Pesquisa em Primeira Pessoa e Empirismo
- Princípio da Descrença e Deísmo
- Holossomatologia e Materialismo
- Multidimensionalidade e Fisicalismo
- Seriexologia e Reencarnação
- Cosmoética e Ética
- Parapercepciologia, Parafenomenologia e
   Misticismo
- Paradigma Consciencial e Paradigma da
   Complexidade
- Paradigma Consciencial e Holismo

- Outros paradigmas
- Paradigma Consciencial e Funcionalismo
- Paradigma Consciencial e Paradigma
   Holotrópico
- Paradigma Consciencial e Espiritismo
III. Envio de trabalhos
Serão aceitas contribuições na forma de artigos,
resenhas e ensaios.
O trabalho enviado precisa ter:
● Identificação: título do trabalho, nome do
autor(a) e instituição.
● Resumo com até 150 palavras.
● Minicurrículo(s).
● Ser escrito em português, espanhol ou
inglês.
● Padrão bibliográfico APA (modelo disponível em www.interparadigmas.org.br)
IV. Formato do trabalho
● Texto em doc, docx ou equivalente.
● Tamanho do papel: carta.
● Espaçamento entre linhas: 1,5.
● Margens: 2 cm.
● Fonte: Times New Roman – 12.
● Páginas numeradas acima e à direita.
● Número mínimo e máximo de páginas:
de 10 a 20 páginas.
V. Envio do trabalho
Para o e-mail: interparadigmas@gmail.com
VI. Prazo para o envio de trabalhos
31 de março de 2018.
VII. Direitos autorais
O documento de cessão dos direitos autorais pode
ser obtido no site, devendo ser assinado, escaneado e enviado para o e-mail:
interparadigmas@gmail.com
O modelo de formatação do texto pode ser obtido
no site: www.interparadigmas.org.br

