XXVIII SIG – Simpósio do Grinvex 2018
Chamada de Trabalhos
O Simpósio do Grinvex (SIG) é um evento promovido pelo Grinvex – Grupo de Inversores(as) Existenciais
– por meio da ASSINVÉXIS - Associação Internacional de Inversão Existencial visando a reunião de
pesquisadores e pesquisadoras de Invexologia e outras especialidades da Conscienciologia, para a
exposição de resultados das experimentações conscienciais com foco na invéxis.
O Grinvex Curitiba convida os pesquisadores da Conscienciologia, aplicantes da técnica da invéxis,
invexólogos e invexólogas a enviarem trabalhos para o XXVIII SIG, que ocorrerá nos dias 31 de Março e 01
de Abril de 2018, em Curitiba, PR, Brasil, contribuindo para avanço e difusão da técnica da invéxis.
Abaixo, seguem as orientações para o envio de trabalhos:
1. Tema. Os trabalhos devem tratar de temas vinculados à técnica evolutiva da inversão
existencial.
2.

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. Folha de Identificação: título do trabalho em português e inglês; minicurriculum: nome e
sobrenome do autor ou autora, e-mail, telefone, endereço e instituição na qual voluntaria.
b. Título: em negrito e centralizado, com até 7 palavras.
c. Resumo: com até 120 palavras.
d. Palavras: entre 1.500 e 2.000 palavras, sem contar folha de identificação, resumo e
bibliografia.
4. Referências. As referências bibliográficas devem estar no formato da Enciclopédia da
Conscienciologia.
5. Prazo de envio: até o dia 28 de Janeiro de 2018.
6. Encaminhamento.
Os
trabalhos
devem
ser
encaminhados
ao
e-mail:
simposiodogrinvex2018@gmail.com.
7. Seleções. Os autores que tiverem seus artigos selecionados serão comunicados até o dia 05 de
Fevereiro de 2018.
8. Critérios. Os artigos serão selecionados com base nos critérios: (i) coerência com a Invexologia; (ii)
originalidade; e (iii) coesão textual.
9. Revisões. Os artigos selecionados serão reencaminhados aos autores para as revisões finais.
10. Dúvidas.
Em
caso
de
dúvidas,
entrar
em
contato
através
do
e-mail:
simposiodogrinvex2018@gmail.com
Comissão técnico-científica do XXVIII SIG 2018 – Curitiba.

Priorize sua evolução desde a juventude
Av. Maria Bubiak, 1100 – Cognópolis, Foz do Iguaçu, PR – Brasil. CEP: 85853-728
Site: www.assinvexis.org E-mail: contato@assinvexis.org

