
 

 
PARA A LIBERAÇÃO IMEDIATA 
 
Dateline: Columbus, OH e Curitiba, Brasil 

 

Curitiba-Brasil sediará em agosto a Convenção Anual de Parapsicólogos 

A principal organização científica internacional para o estudo da parapsicologia e  a natureza da 

consciência, a Parapsychological Association (PA) Associação Parapsicológica (PA),  estará sediando  

sua 54ª Convenção Anual entre os dias 18-21 de agosto de 2011, em Curitiba- Paraná, Brasil. 

Importantes cientistas e acadêmicos de todo o mundo irão se reunir para apresentarem as últimas 

pesquisas parapsicológicas em psi e outros fenômenos, tais como:  a percepção extra-sensorial, 

psicocinesia, cura psíquica, estados alterados ou modificados de consciência, mediunidade e da 

sobrevivência da consciência após a morte física. Aberto ao público em geral e académicos, com a 

maioria dos eventos em Inglês, contará com tradução simultânea em Inglês-Português, Português- 

Inglês. A 54ª Convenção da PA coincidirá com o 7º Encontro Psi e a  6ª Jornada dos Estados 

Modificados de Consciência promovidos pelas Faculdades Integradas Espírita (FIES), acrescentando 

local acadêmico e dimensões experiênciais em eventos integrados.  

Além de hospedar  o maior contingente de membros e filiados da PA fora dos EUA e da Europa, o 

Brasil conta com  uma rica diversidade de grupos e indivíduos que se envolvem em uma série de 

abordagens aparentemente paranormais (ou psi)  para a cura. Curitiba-Brasil é uma cidade 

moderna, que tem atraído a atenção de todo o mundo pelas suas inovações em sustentabilidade. 

A convenção será aberta com uma  recepção (coquetel oferecido pela Unibem-FIES para a 

convenção da PA) para o lançamento da edição Brasileira do livro: Varietes of Anomalous 

Experience: Examining the Scientific Evidence (A Variedade das Experiências Anômalas: Examinando 

a  Evidência Científica), publicado pela primeira vez em 2000 pela American Psychological 

Association, e editado pelos psicólogos Etzel Cardeña, Steven Jay Lynn, e Stanley Krippner.  

Os palestrantes  convidados incluem o Dr. Wellington Zangari, professor de Psicologia da 

Universidade de São Paulo e coordenador do INTER PSI, um laboratório de estudos e pesquisas 

interdisciplinares no ponto de intersecção entre a psicologia anomalística e a psicologia social. Dr. 

Zangari estará falando sobre os novos horizontes em pesquisa psi no Brasil. Dr. John Alexander, tem 

sido um dos principais defensores  para o desenvolvimento de armas não-letais, e um pesquisador  

sênior da Universidade de  Operações Conjuntas Especiais, fornecerá uma análise transcultural de 

aplicações dos fenômenos psi. Dr. Michael Winkelman, autor de vários livros sobre o xamanismo, 

medicina psicodélica e consciência, irá  proferir a palestra  da PA no   Banquete anual J.B. Rhine , 

com o tema:  " Psicologia Evoluida e  a estrutura profunda da Psi: O Paradigma Xamânico".  

Dezenas de apresentações sobre vários temas parapsicológicos, bem como um painel sobre 

ayahuasca e experiencias humanas excepcionais irão nortear o evento. 

http://parapsych.org/section/22/2011_convention.aspx
http://www.unibem.br/cipe/11_inde.htm
http://www.unibem.br/cipe/20_JEMCe.htm
http://www.unibem.br/cipe/20_JEMCe.htm
http://www.ip.usp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1198%3Aprincipal&catid=281&Itemid=76
http://www.johnbalexander.com/home
http://michaelwinkelman.com/


A convenção da PA oferecerá uma oportunidade para que interessados na ampla gama do 

funcionamento humano popularmente conhecido como  "psíquico" ou "paranormal",   conheçam  os 

mais recentes e  avançados pensamentos científicos sobre temas parapsicológicos ou Psi.  

Informações adicionais da convenção e registro on-line estão disponíveis no site: 

www.parapsych.org. 

Sobre a Associação Parapsicológica (PA) 

A Associação Parapsicológica (PA) é uma organização profissional internacional de cientistas e 

acadêmicos envolvidos no estudo das experiências relacionadas com a consciência e os fenômenos 

conhecidos como experiências psi (ou psíquica). O objetivo principal desses estudos é alcançar uma 

compreensão científica dessas experiências. 

A  Parapsychological Association (PA) foi fundada em 1957, e tem sido uma organização afiliada 

da American Association for the Advancement of Science (AAAS) Associação Americana para o 

Avanço da Ciência desde 1969. Ela fornece um fórum internacional para intercâmbio acadêmico 

através de conferências anuais, geralmente realizadas na América do Norte ou na Europa, e  

através da publicação de seu boletim Mindfield.  

Há aproximadamente 300 membros e afiliados da PA  em todo o mundo.  

 

Informações para contato: 

Annalisa Ventola, Executive Secretary 

Parapsychological Association 

P.O. Box 24173 

Columbus, OH 43224 

Phone/Fax: 202-318-2364 

http://www.parapsych.org 

business@parapsych.org 

 

 

http://www.parapsych.org/

