
 

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 autodiscernimen-              
to, por meio de diálogos interparadigmáticos entre o paradigma consciencial e outros paradigmas, visando              
ampliar as abordagens científicas sobre a consciência.  
 

CHAMADA DE TRABALHOS - 2019 
 

I. Tema 
TRANSIÇÃO AUTOPARADIGMÁTICA 
 
O sétimo número da revista Interparadigmas se       
propõe a tratar do processo de transição       
paradigmática pessoal ou autoparadigmática.  
 
A Transição Autoparadigmática é o processo      
contínuo de mudança entre sistemas de referência       
individuais, cognitivos, mentaissomáticos,   
analisável em etapas distintas. 
 
Trata-se de tematizar a associação da cognição       
individual humana a um ou mais paradigmas e o         
seu respectivo processo de transição evolutiva. 
 
Convidamos as submissões de artigos, explorando      
esse processo do ponto de vista subjetivo,       
considerando suas influências sociais, históricas,     
epistemológicas, entre outras. 
 
 
II. Sugestões temáticas 
- Concepção de Autoparadigma 
- Construção do Autoparadigma 
- Etapas da Transição Autoparadigmática 
- Análise Autoparadigmática 
- Evolução Autoparadigmática 
- Superação do Autoparadigma Passado 
- Preparo do Autoparadigma Futuro 
- Características da Condição Paradigmática 
Fronteiriça (Borderparadigmática) 
- Obstáculos à Transição Autoparadigmática 
- Tipologia Autoparadigmática 
- Parafisiologia da Transição Autoparadigmática 
- Parafenomenologia Associada à Transição 
Autoparadigmática 
- Autoria e Transição Autoparadigmática 
- Casuísticas de Transição Autoparadigmática 
- Transição Autoparadigmática e Mundo 
Acadêmico 
- Outros 
 

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 dis-     

ponível 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 2019. 
 
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 

mailto:interparadigmas@interparadigmas.org

