XIV FÓRUM DA TENEPES
XI ENCONTRO INTERNACIONAL DE TENEPESSISTAS
III SEMANA DE TENEPESSOLOGIA
14 a 16 de dezembro de 2018 – Foz do Iguaçu, Paraná
CHAMADA DE TRABALHOS
I. APRESENTAÇÃO

a) Conteúdo e Forma

Tenepes (tarefa energética pessoal) é a transmissão de energia consciencial (EC), assistencial, individual; programada com horário
diário, da consciência humana, auxiliada por
amparador ou amparadores; no estado da vigília física ordinária; diretamente para consciexes carentes ou enfermas, intangíveis e invisíveis à visão humana comum; ou conscins
projetadas, ou não, próximas ou a distância,
também carentes ou enfermas (VIEIRA, Manual da Tenepes; 3ª Ed.; página. 11).

Tamanho: máximo de 4.000 palavras.

II. OBJETIVOS DO EVENTO:
a) Intercâmbio. Promover intercâmbio técnico-científico e a troca de experiências entre
pesquisadores e praticantes da tenepes.
b) Resultados. Apresentar resultado de pesquisa e aplicação de verpons relativas à Tenepessologia.
c) Holopensene. Fomentar a expansão do
holopensene da interassistencialidade multidimensional teática.
d) Cosmovisão. Ampliar a visão de conjunto
e aprofundar a compreensão sobre Tenepes
(Cosmovisiologia Tenepessológica).

Título e Autoria. Após o título do trabalho; Nome;
Minicurrículo e E-mail do (a) Autor (a) ou Autores
(máximo 5 autores).
Resumo. Inserir resumo breve (até 150 palavras),
trabalho, incluindo o seu objetivo e a metodologia.
Palavras-chave. Relacionar de 3 a 6 termos.
Estrutura. No artigo, elaborar: 1) Introdução, explanando o contexto da pesquisa, objetivo do trabalho e a metodologia empregada; 2) Seções, desenvolvendo o tema, apresentando os argumentos
e resultados da pesquisa; 3) Considerações Finais,
com o fechamento, expondo a conclusão relacionada ao objetivo enunciado e deias desenvolvidas.
Formato. Enviar o texto em letra no tipo de fonte
Times New Roman tamanho: 11, entrelinhas = 1,5.
b) Referências.
Citações. Devem ser do estilo: Autor (data; página)
ou (Autor, data; página).
Bibliografia. Inserir no final do trabalho, no estilo
da bibliografia específica, adotado na Enciclopédia
da Conscienciologia.
V. ENVIO DOS TRABALHOS
Os trabalhos devem ser enviados para o E-mail:

III. TEMÁTICA DO EVENTO

revistaconscientia@ceaec.org

O pesquisador interessado, tenepessista ou
pré-tenepessista, deve enviar artigo científico
fundamentado na sua teática ou relato relevante da sua experiência pessoal, que contribua para o aprofundamento de temas relacionados à tenepes, alinhado aos objetivos do
evento.

Obs. No assunto, escrever: “XIV Fórum da
Tenepes” e nome de quem está enviando.

IV. TRABALHOS
Os trabalhos, na forma de Artigo de pesquisa
ou Relato de Experiência devem contemplar:

VI. PRAZO PARA ENVIO
De 01 de janeiro até 30 de abril de 2018.
VII. AVALIAÇÃO
A avaliação dos trabalhos será feita por equipe interdisciplinar, considerando os critérios de originalidade, cientificidade, consciencialidade e nível de
contribuição para as pesquisas da Tenepessologia.
VIII. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS
Até 31 de julho de 2018.

