
II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
COSMOETICOLOGIA (2022/2021)

Temática: Binômio cosmoeticidade-liberdade cosmoética 
30 de setembro a 2 de outubro de 2022 – Evento Online

Antagonismo liderança anticosmoética-liderança
cosmoética. 
Aplicabilidade do Paradigma Consciencial ao
Binômio cosmoeticidade-liberdade cosmoética.
Crescendo imaturidade consciencial-maturidade
consciencial.
Liberdade cosmoética e poder intrafísico.
Sinergismo autoridade cosmoética-evolutividade.

I. CONVITE
A COSMOETHOS - Associação Internacional de
Cosmoeticologia convida os interessados no estudo
teático da Cosmoeticologia para apresentarem seus
trabalhos e autopesquisas no II Simpósio Internacional
de Cosmoeticologia (2022/2021), a ser realizado nos
dias 30.09, 01 e 02 de outubro de 2022, na modalidade
Online.  

 
II. OBJETIVO DO EVENTO 
O Simpósio visa reunir pesquisadores e interessados
para o intercâmbio de autopesquisas teáticas sobre a
inter-relação entre qualidade da cosmoética pessoal
(Cosmeticidade) e liberdade cosmoética, oportunizando
espaços para apresentação de resultados e debates sobre
o tema. 

 
III. TEMÁTICA DO EVENTO 
Binômio cosmoeticidade-liberdade cosmoética
Eixos Temáticos:

IV. FORMATAÇÃO DOS TEXTOS
Os artigos deverão ser enviados formatados em tamanho
Carta, fonte Times New Roman 12; entrelinhas 1,5cm;
margens 2,5 (superior e inferior); 3,0 (direito 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.

CHAMADA DE TRABALHOS
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 Específica: no padrão da
Bibliografia Específica Exaustiva (BEE) da
Conscienciologia.
8. Minicurrículo: do autor ou autores com escolaridade,
atuação profissional, IC ou vínculo consciencial, E-mail e
celular.
 
V. ENVIO DE TRABALHOS
Os trabalhos deverão ser encaminhados até o dia 13.02.2022
para: simposioint@cosmoethos.org.br. 

VI. ACEITE DE TRABALHOS E PUBLICAÇÃO 
A divulgação dos trabalhos selecionados será até o dia
13.03.2022.
Avaliação.  Equipe técnica de revisores, indicada pela
coordenação do evento, analisará os trabalhos remetidos
considerando a cientificidade, tecnicidade, originalidade e
conexão com a temática proposta.
Publicação. Os trabalhos selecionados serão publicados na
Revista COSMOETHOS-Cosmoeticologia em Revista, a
Revista Científica da COSMOETHOS, gerando
automaticamente, a cessão gratuita de direitos autorais. A
cessão dos direitos autorais deverá ser assinada, escaneada e
enviada para o endereço eletrônico indicado no item V.

VII. CONDIÇÕES GERAIS 
1.  O tempo de apresentação dos trabalhos no evento será
definido e divulgado a posteriori. 
2.  Os autores dos trabalhos aprovados precisarão realizar sua
inscrição com devido pagamento para poderem participar do
evento e terem seus artigos publicados na Revista.
3.  Trabalhos não aceitos não serão publicados. 
4.  Os artigos enviados devem ser inéditos.
5.  A organização do evento se reserva o direito de alterar os
critérios estabelecidos, inclusive acerca da modalidade do
evento.


