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 - 2020

I. Tema
EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA
O oitavo número da revista Interparadigmas se
propõe a tratar das complexidades teóricas e
práticas do processo de evolução da consciência,
considerando cotejos entre o paradigma
consciencial e outros paradigmas.
Pretende-se discutir como as teorias dialogam (ou
não) entre si? Como se dá o processo evolutivo?
O que está implicado? Quais suas consequências?
Poderia o estudo da evolução da consciência
contribuir com a evolução de si mesma? Por quê?
Por quais meios?
II. Sugestões temáticas
- Abordagens comparativas
- Abordagens históricas acerca da evolução
- Ciclo evolutivo
- Concepções de evolução da consciência
- Consequências da evolução da consciência
- Correlações entre evolução e parapsiquismo
- Crescendo Biologia - Parabiologia
- Escala evolutiva de consciência
- Especialidades evolutivas
- Evolução biológica X evolução da consciência
- Evolução da consciência enquanto autoevolução
- Evolução e/ ou desenvolvimento?
- Homo sapiens serenissimus
- Interação ontogênese - filogênese
- Modelos evolutivos e consciência
- Problemas epistemológicos
- Problemas éticos
- 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 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
Cadastre seu artigo, como autor, no site:
http://www.interparadigmas.org.br/revista/index.p
hp/Interparadigmas
VI. Prazo para o envio de trabalhos
30 de abril de 2020.
VII. Direitos autorais
A cessão dos direitos autorais é feita ao final do
processo de publicação do artigo.
VIII. Contato
interparadigmas@gmail.com
O modelo de formatação do texto pode ser obtido
no site: www.interparadigmas.org.br

