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I. APRESENTAÇÃO 

A Conscienciometrologia é a especialidade da 

Conscienciologia aplicada ao estudo das medidas 

conscienciológicas, da métrica ou avaliação técnica da 

consciência poliédrica, multifacetada, holossomática, 

multidimensional e pluriexistencial, sendo o Conscien-

ciograma o seu principal teste de avaliação existencial. 

A Glasnost aceita trabalhos contendo pesquisas ou 

autopesquisas científicas experimentais; observações 

culturais ou comportamentais; análises de casos ou pes-

quisa de campo relevantes na área parapsíquica cons-

cienciométrica; estudos comparativos; estudos biográfi-

cos; resenhas de livros; resenhas de filmes; entrevistas; 

comentários sobre congressos ou conferências; cartas 

com sugestões ou críticas sobre os artigos publicados; 

manuais técnicos e assuntos relacionados. 

 

II. CONVITE 

A Associação Internacional de Conscienciometria 

Interassistencial (CONSCIUS) convida aos pesqui-

sadores e às pesquisadoras a participarem submetendo os 

seus trabalhos para o V Simpósio Internacional de 

Conscienciometrologia. 

 

III. OBJETIVOS DO EVENTO 

1. Propiciar ambiente interassistencial e de intercâmbio 

dinamizador das pesquisas específicas e do desen-

volvimento da especialidade Conscienciometrologia. 

2. Apresentar e divulgar resultados de pesquisas e 

verpons conscienciométricas interassistenciais. 

3. Disponibilizar técnicas e paratécnicas autocons-

cienciométricas para o público interessado em ampliar o 

autoconhecimento e a autoevolução. 

4. Difundir a condição das pesquisas autoconsciencio-

metrológicas e do Conscienciograma. 

5. Debater a inter-relação entre a Conscienciometrologia 

e outras Especialidades da Conscienciologia na maxi-

proéxis grupal. 

 

IV. TEMAS DO EVENTO  

Para a submissão dos trabalhos de pesquisa apresentam-

se, entre outras possibilidades, as seguintes sugestões: 

1. Técnicas e Paratécnicas conscienciomeológicas. 

2. Autopesquisa associadas à Teática Conscienciomé-

trica interassistencial. 

3. Inter-relações colaborativas entre a Consciencio-

metrologia e outras especialidades da Conscienciologia. 

4. Conscienciometria e conquistas autevolutivas. 

5. Práticas Conscienciometrológicas aplicadas a técnicas 

evolutivas interassistenciais (Invéxis, Recéxis). 

 

V. ORIENTAÇÕES   

Estutura. Apresentar:  

Título do Trabalho e Minicurrículo do autor. 

Resumo: Até 150 palavras com a sinopse do trabalho. 

Palavras-chaves: 3 a 6 termos. 

Especialidade. 

Materpensene. 

Introdução. Na parte introdutória, deve-se explanar qual 

é o objetivo, a metodologia aplicada e a estrutura desen-

volvida no artigo. 

Desenvolvimento. Expor o desdobramento da pesquisa,  

a teática, as técnicas, os argumentos, os resultados. 

Conclusão. Relacionar o objetivo enunciado na 

introdução, discorrer sobre os resultados e prospectivas. 

Citações. Seguir o padrão (Autor, data, página).   

Referências. Devem ser dispostas em ordem alfabética, 

e seguir o padrão da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Formato. fonte Times New Roman 12, margens = 3 cm 

(todas); entrelinhamento = 1,5; página no tamanho Carta. 

Tamanho. De 1.500 a 4.000 palavras.  

 

VI. ENVIO 

Enviar o trabalho para o E-mail:  

revistaglasnost.conscius@gmail.com 

 

VII. PRAZOS 

Envio: até 15/04/2021. 

Divulgação dos trabalhos aprovados: 15/05/2021. 

 

VIII. DIREITOS AUTORAIS 

Os trabalhos publicados terão os direitos autorais cedidos  

à CONSCIUS. 

 

IX. AVALIAÇÃO 

A avaliação dos trabalhos será feita observando os 

critérios de adequação aos objetivos e aos temas do 

evento, contribuição para a Conscienciometrologia, 

cientificidade, abordagens do paradigma consciencial, 

teaticidade e o confor indicado nas orientações desta 

Chamada. 

Os trabalhos selecionados passarão por revisões de 

adequação aos critérios da revista Glasnost. 

 

IX. CONTATO   

Para outros esclarecimentos, contatar através do E-mail:  

revistaglasnost.conscius@gmail.com 


