
II Simpósio Internacional de Ressomatologia

APRESENTAÇÃO
A Evolucin - Associação Internacional de Conscien-
ciologia para a Infância, convida os(as) interessa-
dos(as) no estudo da Ressomatologia para apre-
sentarem seus trabalhos e autopesquisas no II 
Simpósio Internacional de Ressomatologia, a ser 
realizado nos dias 31 de outubro e 1 de novembro 
de 2020, em Foz do Iguaçu, PR.

OBJETIVOS DO EVENTO
1. Promover a produção de gescons e troca de 
ideias entre pesquisadores de temas relacionados 
com a Ressomatologia.
2. Divulgar as pesquisas em Ressomatologia para a 
comunidade científica conscienciológica e o públi-
co em geral.
3. Colaborar com o desenvolvimento da especiali-
dade Ressomatologia e promover a assistência 
multidimensional.
4. Fortalecer o materpensene do Curso Intermis-
sivo, Ressoma e a Reconciliação Grupocármica.

TEMÁTICA DO EVENTO
O pesquisador interessado deve enviar o artigo 
científico fundamentado em sua teática ou 
autopesquisa que contribua para o aprofundamen-
to de temas relacionados à Ressomatologia, 
alinhado aos objetivos do evento.

CONTEÚDO E FORMA
O trabalho, na forma de artigo de pesquisa, deve 
comtemplar:
a) Identificação: título do trabalho; nome e sobre-
nome do(a) autor(a) e coautores; breve currículo 
do(s) autor(es); endereço eletrônico; número(s) de 
telefone(s) para contato.
b) Resumo / abstract: máximo de 150 palavras, 
incluindo objetivo, método, resultados e con-
clusões.
c) Palavras-chave: de 03 a 06 termos.
d) Estrutura do texto dividida em seções numera-
das com no mínimo 3 partes: 
1) Introdução, explanando o contexto da pesquisa, 
objetivo do trabalho e a metodologia empregada; 2) 
Seções. Demarcando blocos de assuntos e desen-

volvendo o tema e apresentando os argumentos e 
resultados da pesquisa; 3) Considerações Finais, 
com o fechamento expondo a conclusão relaciona-
da ao objetivo enunciado e as ideias desenvolvidas.
e) Referências e citações: os textos devem dar 
crédito ao(s) autor(es) das ideias citadas, ou ao(s) 
pesquisador(es) no(s) qual(is) foram inspiradas. 
Todas as citações devem constar na bibliografia. 
f) Bibliografia: Inserir no final do trabalho, no estilo 
da bibliografia específica, adotado na Enciclopédia 
da Conscienciologia.

FORMATO
Editor de textos: Microsoft Word ou compatível.
Tamanho do papel: A4.
Espaçamento entre linhas: 1,5 cm.
Fonte (tipo e tamanho): Times New Roman 12.
Tamanho do texto: máximo 4000 palavras
Idioma: Português.

ENVIO DO TRABALHO
Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail: 
gesconevolucin@gmail.com.

AVALIAÇÃO
A avaliação dos trabalhos será realizada pela 
comissão científica considerando critérios de origi-
nalidade, cientificidade, consciencialidade e con-
tribuição para a pesquisa em Ressomatologia.

PRAZOS
1. Envio de trabalhos: 15/02/2020 a 01/07/2020.
2. Divulgação dos trabalhos selecionados: até 
01/08/2020.

CONDIÇÕES GERAIS
Os trabalhos aprovados terão os direitos autorais 
correspondentes cedidos à Evolucin. A cessão dos 
direitos autorais deverá ser assinada e enviada 
para o endereço de e-mail gesconevolucin@g-
mail.com

INFORMAÇÕES E DÚVIDAS
E-mail: gesconevolucin@gmail.com

www.evolucin.com.br /EvolucinConscienciologia /EvolucinConscienciologia


