II ENCONTRO DE ENCICLOPEDISTAS DA CONSCIENCIOLOGIA
Gruporrevezamentologia Neoenciclopédica
Homo finit, opera manent (O Homem dessoma, as obras permanecem)
17 e 18 de Agosto de 2019, Foz do Iguaçu, PR
CHAMADA DE TRABALHOS
A Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS) convida todos os
pesquisadores interessados na teática da Gruporrevezamentologia Neoenciclopédica, e suas consequências evolutivas,
a apresentarem seus grafopensenes interassistenciais no II Encontro de Enciclopedistas da Conscienciologia.
I. APRESENTAÇÃO
“Enciclopediologia. No Século XXI, no holopensene
do desenvolvimento da Reurbanizaciologia Extrafísica Terrestre, o grupo de revezamento multiexistencial dos mais
expressivos é dos verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia” (Vieira, DAC, p. 434).
“Verbetografologia. A condição do verbetógrafo, homem ou mulher, coautor da Enciclopédia da Conscienciologia, tem relação direta com o autorrevezamento da maxiproéxis grupal” (Vieira, DAC, p. 844).
Ínsita a esse contexto, buscando a aglutinação dos interesses comuns, a partir da Gruporrevezamentologia, os revezamentos multiexistenciais grupais, a ENCYCLOSSAPIENS convida para o II Encontro de Enciclopedistas da Conscienciologia.
II. OBJETIVO DO EVENTO
O Evento visa reunir pesquisadores, verbetógrafos e interessados para intercâmbio e divulgação, em bases científicas, das reflexões e produções sobre a Gruporrevezamentologia Neoenciclopédica, a Neoenciclopediologia, a Verbetologia e a Verbetografia e suas correlações com a Conscienciologia, oportunizando a apresentação de resultados de
pesquisas e espaços para debates sobre o tema.

IV. FORMATAÇÃO DO TEXTO
Estilo, Tamanho e Estrutura:
Solicita-se enviar o artigo formatado em tamanho
Carta, fonte Times New Roman 12; entrelinhas 1,5; margens 2,5 (superior e inferior); 3,0 (direita e esquerda); em
editor de texto padrão Word. Deve conter, no máximo,
4.000 palavras, apresentado na seguinte sequência:
1. Título, nome do(s) autor(es).
2. Resumo: com até 200 palavras.
3. Palavras-chave: de 3 a 6 termos.
4. Especialidade.
5. Introdução: apresentando o contexto da pesquisa,
objetivos, metodologia e estrutura de organização das seções do texto. Desenvolvimento: discussão, métodos, técnicas, resultados. Conclusão: os argumentos conclusivos.
6. Frase Enfática.
7. Bibliografia e / ou Webgrafia Específicas: no padrão da Bibliografia Específica Exaustiva (BEE) da Conscienciologia.
8. Minicurrículo: do autor ou autores com escolaridade, atuação profissional, IC, E-mail e telefone.
V. ENVIO DE TRABALHOS
Os artigos devem ser encaminhados até 27/01/2019
para: neologus@encyclossapiens.org

III. TEMÁTICA DO EVENTO
Gruporrevezamentologia Neoenciclopédica
Eixos temáticos:
* Autorrevezamentologia Neoenciclopédica: autoinclusão verbetográfica; Vinculologia; Coautoradologia; binômio
Autorrevezamentologia-Gruporrevezamentologia.
* Expansiologia Conscienciológica: cotejo especialismo-generalismo; o papel das Especialidades no desenvolvimento
e consolidação da Ciência Conscienciologia.
* Grafoassistenciologia Verbetológica: efeitos multiexistenciais grupocármicos da tares verbetográfica.
* Maxiproexologia Neoenciclopédica: Gruporrevezamentologia Reurbanológica.
* Paracientificidade Neoenciclopédica: confor; detalhismo; Verponologia; Verbetografia; Argumentologia.
* Prospectivologia Neoenciclopédica: representatividade
da Enciclopédia da Conscienciologia no heterorrevezamento
multiexistencial.
* Paratecnologia Neoenciclopédica: interação Metodologia Neoenciclopédica–Seriexologia Grupal; Tertuliologia.

VI. ACEITE DE TRABALHOS E PUBLICAÇÃO
A divulgação dos trabalhos selecionados será até
o dia 28/02/2019.
Avaliação: será feita por equipe técnica de revisores,
indicada pela coordenação do evento, considerando a cientificidade, tecnicidade, originalidade e conexão com
a temática proposta.
Publicação. Os trabalhos selecionados serão publicados na Neologus, Revista Científica da ENCYCLOSSAPIENS, gerando, automaticamente, a cessão de
direitos autorais.
VII. INFORMAÇÕES
neologus@encyclossapiens.org com Marcelo Cover
e Adriane Corrêa, Coordenadores Gerais do II Encontro
de Enciclopedistas da Conscienciologia.

