Chamada de Trabalhos

XV CINVÉXIS - Congresso Internacional de Inversão Existencial
Tema: Grupalidade Evolutiva
O Congresso Internacional de Inversão Existencial
(CINVÉXIS) é um evento promovido pela Associação
Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS)
que reúne pesquisadores de Invexologia, trazendo os
resultados das experimentações conscienciais com foco
na invéxis. A ASSINVÉXIS convida os pesquisadores
da Conscienciologia a enviarem trabalhos para o XV
CINVÉXIS, que ocorrerá no período de 13 a 17 de
Julho de 2019, no Campus de Invexologia, em Foz do
Iguaçu, PR, Brasil, contribuindo para avanço e difusão
da técnica da invéxis. Abaixo, seguem as orientações
para o envio de trabalhos:
1.

2.

Tema. Os trabalhos devem ser vinculados à
técnica evolutiva da inversão existencial, com
relação à temática Grupalidade Evolutiva. Eis
abaixo exemplos de assuntos correlatos:
a. Invéxis e amizades intermissivas;
b. Invéxis e convivialidade;
c. Invéxis e dupla evolutiva;
d. Invéxis e equipex;
e. Invéxis e grinvex;
f. Invéxis e grupocarma familiar;
g. Invéxis e maxiproéxis grupal;
h. Invéxis e voluntariado conscienciocêntrico;
i. Cultura invexológica;
j. Equipin invexológica;
k. Histórico grupal invexológico;
l. Porão consciencial e grupalidade;
Formatação.

a.
b.
c.
d.

Papel: tipo A4.
Software: Word for Windows, formato .doc
ou .docx.
Fonte: Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento de parágrafo 1,5 cm.
Numeração: todas as páginas numeradas,
posicionando o número no canto superior
direito da página.

3.

Elementos do artigo.
a. Minicurriculum do(a/s) autor(a/s): nome e
sobrenome, naturalidade, cidade atual, idade,
profissão, formação acadêmica, IC que
voluntaria e e-mail.
b. Título: em negrito e centralizado, com até 7
palavras.
c. Resumo (abstract): com até 120 palavras.
d. Palavras-chave (keywords): de 3 a 6.
e. Palavras: entre 1.500 e 3.500 palavras, sem
contar folha de identificação, resumo e
bibliografia.
f. Citações: no sistema (autor, data), conforme
normas da ABNT.
g. Referências: em ordem alfabética no
formato
da
Enciclopédia
da
Conscienciologia.

4.

Prazo de envio: até o dia 02 de Dezembro de
2018.
5. Encaminhamento. Os trabalhos devem ser
encaminhados
ao
e-mail:
grafopensene@assinvexis.org.
6. Seleções. Os autores dos artigos selecionados serão
comunicados até o dia 06 de Janeiro de 2019.
7. Critérios. Serão selecionados os artigos mais
adequados quanto ao confor, à temática proposta e
à Invexologia. Atenção: o não cumprimento das
diretrizes da Chamada de Trabalhos pode implicar
reprovação do artigo.
8. Revisões. Os artigos selecionados serão
reencaminhados aos autores para as revisões de
confor.
9. Publicação. Os artigos serão publicados na revista
Gestações Conscienciais e disponibilizados online
(formato .pdf) gratuitamente, com cessão dos
direitos autorais para a ASSINVÉXIS.
10. Dúvidas. Em caso de dúvidas, entrar em contato
através do e-mail: grafopensene@assinvexis.org
Comissão técnico-científica do XV CINVÉXIS.

Priorize sua evolução desde a juventude
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