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Pesquisa da Autoconsciência (1988 – 2019)

VI CIPRO – CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROJECIOLOGIA
De 13, a 15 de novembro de 2020, São Paulo – SP

CHAMADA DE TRABALHOS – Finaliza em 31/12/2019
I. APRESENTAÇÃO
A Projeciologia é a especialidade da Conscienciologia que
estuda as projeções da consciência para fora do corpo
humano e seus efeitos, inclusive as projeções das
bioenergias. A equipe responsável pelo VI CIPRO convida
a participar desse evento científico, onde serão
apresentadas e debatidas vivências pessoais relacionadas
a esta ciência.
II. CONVITE
Você está convidado a participar do VI CIPRO Congresso
Internacional de Projeciologia com o materpensene
Projeção Lúcida: Autoconhecimento e Evolução
Consciencial.
III. OBJETIVOS DO EVENTO
 Promover a integração e atualização dos pesquisadores e
do público em geral sobre os avanços na área da
Projeciologia.
 Produzir novos consensos sobre os métodos
e efeitos da projetabilidade através do debate livre.
 Apresentar os resultados de autopesquisas realizadas a
partir da projeção consciente.
 Difundir a importância da projetabilidade lúcida enquanto
instrumento da aceleração da evolução pessoal.
 Difundir o emprego do paradigma Consciencial nas
pesquisas da consciência.
IV. TEMAS DO EVENTO
O pesquisador que deseja expor os frutos de suas
investigações pode enviar um artigo científico sobre
quaisquer temas relacionados à Projeciologia. Eis algumas
sugestões de assuntos:
1. EQM – Experiência de Quase Morte.
2. Experimentos laboratoriais relativos a projeção
consciente.
3. Fenômenos projetivos ambivalentes.
4. Fenômenos preliminares e/ou concomitantes à
projeção consciente.
5. Fenômenos projetivos subjetivos.
6. Paralelo entre a projeção consciente e outros
fenômenos.
7. Projeção consciente e a assistência interconsciencial.
8. Projeção Consciente e Autopesquisa.
9. Projeção Consciente e as bioenergias.
10. Projeção consciente e as confirmações posteriores.
11. Projeção Semiconsciente.
12. Relação da projeção consciente e a evolução da
consciência.
13. Técnicas para projeção consciente.

V. ENVIO DE TRABALHOS
Os trabalhos a serem publicados deverão seguir as
seguintes instruções:
Tamanho e Estilo
O artigo deve conter, no máximo, 5.000 palavras.
A primeira página deve iniciar com: título do artigo
e nome(s) do(s) autor(es), seguidos por breve resumo e a
relação de 3 a 6 palavras-chave. O artigo deve conter:
introdução, apresentando o contexto da pesquisa, objetivo
do trabalho e metodologia empregada; desenvolvimento do
tema subdividido em seções contendo discussão, técnicas,
resultados e argumentos; conclusão relacionando o objetivo
enunciado na introdução.
Ao final do artigo deve ser inserido um breve currículo do(s)
autor(es), bem como seu endereço eletrônico
e número de telefone.
Solicita-se enviar o artigo formatado em A4, fonte Times
New Roman 12, entrelinhas 1,5.
Referências
Os textos devem dar crédito ao(s) autor(es) de onde
o trecho foi extraído ou ao(s) pesquisador(es) no qual
a ideia foi inspirada.
Referências no corpo do texto devem ser do estilo: “autor
(data; página)” ou “(autor, data; página).
A bibliografia deve estar compilada em ordem alfabética.
Bibliografias exaustivas são bem-vindas, conforme
o estilo do livro Homo sapiens reurbanisatus de Waldo
Vieira. Todas as referências que aparecem no texto devem
estar incluídas na bibliografia.
Para quem enviar?
Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail:
tc.congressos@iipc.org
VI. Prazos
Envio de trabalhos: de 30/06/2019 até 31/12/2019.
Divulgação dos trabalhos aprovados: até 31/03/2020.
VII. Direitos Autorais
Os trabalhos aprovados terão os direitos autorais
correspondentes à edição dos anais do evento cedidos ao
IIPC.
VIII. Avaliação
A avaliação dos trabalhos será feita através de duplo-cego
(revisores que desconhecem o autor e vice-versa),
considerando os critérios de originalidade, cientificidade,
tecnicidade, relevância científica e consciencialidade.
IX. Informações sobre o Evento fone
IIPC – SEDE- (45) 2102-1448
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