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XII  JORNADA  DE  CONSCIENCIOTERAPIA 
Foz do Iguaçu, 07 de setembro de 2020 

CHAMADA  DE  TRABALHOS 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

I. APRESENTAÇÃO:  
A Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) 
realizará em Foz do Iguaçu, no dia 07 de setembro de 
2020, a XII Jornada de Consciencioterapia, e convida 
consciencioterapeutas, evolucientes e autoconscienciotera-
peutas a encaminharem as respectivas pesquisas conscien-
cioterápicas para apresentação no evento e publicação na 
Revista Conscientiotherapia. Este é um evento aberto a to-
dos interessados nas teorias e práticas da Conscienciote-
rapeuticologia e especialidades. 

II. OBJETIVOS DO EVENTO: 
1. Debater as verdades relativas de ponta da Consciencio-
terapeuticologia e subespecialidades, tais como a Paraclini-
cologia, a Parassemiologia, a Desassediologia, a Autocons-
ciencioterapiologia, entre outras.  
2. Apresentar ao público os recentes resultados das pesqui-
sas de consciencioterapeutas na Consciencioterapia Clínica. 
3. Oportunizar a troca de experiências e de técnicas de au-
toconsciencioterapia e heteroconsciencioterapia. 
4. Colaborar para a promoção das reciclagens intraconsci-
enciais e autodesassédio por meio da qualificação autocons-
ciencioterápica. 

III. TEMÁTICA: 
A comissão científica da Jornada receberá artigos relacio-
nados à ciência Consciencioterapeuticologia e respectivas 
subespecialidades. Eis 10 exemplos de temáticas para com-
posição dos artigos, relatos pessoais, resenhas de filmes ou 
livros a serem submetidos: 
01. Aplicação de instrumentos, questionários, modelos ou 
novas metodologias para as investigações consciencioterá-
picas. 
02. Autossuperações e benefícios alcançados por meio da 
autoconsciencioterapia ou da heteroconsciencioterapia. 
03. Contribuição de autoexperimentações parapsíquicas 
para a autoconsciencioterapia. 
04. Experiências autoconsciencioterápicas em cursos e la-
boratórios de autopesquisa das Instituições Conscienciocên-
tricas. 
05. Experiências na Consciencioterapia Clínica individual 
ou de grupo. 
06. Novas técnicas autoconsciencioterápicas e heterocons-
ciencioterápicas. 
07. Propostas de neologismos e de terminologia conscien-
cioterápica. 
08. Relações da Consciencioterapeuticologia com as outras 
especialidades da Conscienciologia. 
09. Relato de caso de experimentações autoconsciencioterá-
picas. 
10. Resenha de filmes ou livros com análise conscienciote-
rápica. 
 
 

IV. TRABALHOS:  

1. ELEMENTOS DO ARTIGO. 

Dados do(a) autor(a). Nome e sobrenome do(a) autor(a) ou 
autores; telefone; e-mail; escolaridade; profissão e Instituição 
Conscienciocêntrica principal na qual voluntaria, se este for o 
caso. 
Título. Inscrição em negrito, Times New Roman, tamanho 16.  
Resumo. Apresentação concisa em até 150 palavras.  
Palavras-chave. Indicar de 3 a 6 palavras-chave não contidas 
no título. 
Texto. O desenvolvimento dos argumentos do autor deve ser 
redigido em português de acordo com o vocabulário ortográfico 
da língua portuguesa (VOLP). 
Extensão: até 5.000 palavras. 
Referências. As referências bibliográficas devem estar no 
padrão da Enciclopédia da Conscienciologia (V. site 
http://easybee.encyclossapiens.com/). 

2. FORMATAÇÃO. 

Formato: Word (.doc). 
Espaçamento entre linhas: 1,15 cm.  
Fonte: Times New Roman, tamanho 12.  
Margens: superior e esquerda com 3 cm; inferior e direita com 
2 cm.  
Numeração: todas as páginas deverão conter numeração loca-
lizada no canto inferior direito.  
Tamanho do papel: personalizado 21 x 28.  
Texto em geral: usar como referências o Manual de Redação da 
Revista Conscientia; ed. Suplementar, Jul/2018, diponível em 
<http://www.ceaec.org/index.php/conscientia/issue/view/83>, 
para formatação de enumerações, italicizações, negritos, cita-
ções, uso de palavras em maiúsculo entre outros aspectos da 
forma. 

3. PUBLICAÇÃO. 

Edição. Os artigos selecionados serão publicados na 10ª edição 
da Revista Conscientiotherapia. 

V. PRAZOS: 
1. O prazo final de envio dos artigos é 01 de março de 2020. 
2. A data de divulgação das pesquisas selecionadas pela comis-
são científica do evento é 15 de maio de 2020. 
3. Os artigos selecionados serão encaminhados para revisão  
a partir da divulgação e confirmação do autor, dando início ao 
proceso de preparação e revisão do texto conforme necessidade 
e prazos pré-estabelecidos entre  equipe editorial e autorandos. 

VI. CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES: 
Direitos. Os trabalhos selecionados terão os direitos autorais 
cedidos à OIC. 
E-mail. Dúvidas e os trabalhos devem ser encaminhados para 
pesquisa@oic.org.br.  

 

Equipe Editorial da Revista Conscientiotherapia 

  


