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Por muitos anos a Associação Parapsicológica (PA) deu boas-vindas a 

estudantes interessados no campo de parapsicologia. Em 1957 a PA foi 

concebida como uma organização profissional voltada a reunir pesquisadores 

em parapsicologia e desenvolver padrões metodológicos e éticos para o 

campo. Ao longo dos anos a PA tem expandido seu papel de educacional. 

 

Atualmente muitas pessoas estão sendo educadas em parapsicologia devido ao 

crescente número de departamentos acadêmicos com disciplinas optativas ou creditadas em 

Parapsicologia ou Psicologia Anomalística. Por exemplo, no Reino Unido, a Psicologia 

Anomalística está disponível no nível Avançado (A-level - treinamento pré-acadêmico de caráter 

optativo) e um grupo de "Ensino de psicologia anomalística e parapsicologia" foi criado na 

Academia de Ensino Superior.  

 

No entanto, menos de 1% das universidades no mundo oferecem cursos como estes e estas 

universidades são desigualmente distribuidas ao redor do globo. Unindo-se a PA como estudante 

você pode obter uma formação mais completa em parapsicologia e usufruir de uma plataforma 

internacional para estudantes envolvidos no campo. 

 

A taxa anual para Estudantes PA é de 35 dólares (US$), aproximadamente R$ 60,00, e os 

candidatos podem ter uma carteira de identidade estudantil. Os materiais para inscrição 

podem ser obtidos no link: http://www.parapsych.org/join_the_pa.aspx  

 

Os estudantes universitários podem se inscrever na PA como Estudantes Associados. Alunos do 

Ensino Médio com menos de 18 anos podem participar na PA como Estudantes Afiliados, 

apresentando carta de recomendação de um ou mais professores ou pais. Ambas as participações de 

estudantes têm os mesmos direitos e benefícios, os quais estão listados abaixo: 

 

1. Serviços 

 Os alunos têm acesso on-line a parte site da PA restrito para membros ( 

http://parapsych.clubexpress.com), onde podem encontrar uma lista dos membros da PA, 

com seus currículos, fotos e documentos que compartilham. (Ao contrário dos anos 

anteriores e com objetivo de preservar a sua privacidade, os nomes dos membros estudantes 

não são publicados no índice público de membros da PA.) 

 O site restrito tem um fórum de discussão para todos os membros da PA e um fórum 

especial dedicado aos estudantes. 

http://www.parapsych.org/join_the_pa.aspx


 Além disso, uma biblioteca eletrônica dos livros e resumos das convenções anuais da PA 

esté disponíveis no site para membros. 

 Os alunos também são representados (por um deles) no Conselho PA, permitindo-os 

participar em questões administrativas e acadêmicas. 

 Os estudantes desfrutam de benefícios de receber assinaturas eletrônicas do Journal of 

Parapsychology e do boletim Mindfield. 

 

O Journal of Parapsychology foi fundado em 1937 

pelo laboratório de Parapsicologia de JB Rhine. É 

agora publicado pelo Rhine Research Center tendo 

como editor o Dr. John Palmer. Esta revista científica 

é uma referência para pesquisas parapsicológicas, 

tendo 2 edições por ano. Os artigos são escritos em 

Inglês, com resumos em francês, alemão, espanhol e japonês. 

Mindfield: The Bulletin of the Parapsychological Association é uma 

publicação para os membros da PA. Reunindo pequenos artigos e 

notícias, aparece entre 3 a 4 vezes por ano, tendo como editor o Dr. 

Etzel Cardeña. 

 

2. Privilégios para a Convenção Anual da PA 

 

 Os estudantes têm um desconto no registo da Convenção Anual da PA. 

 Eles são incentivados a apresentar seus trabalhos, como posters, resumos de pesquisa ou 

trabalhos completos e a buscar ajuda e aconselhamento dos membros da PA. 

 A Bolsa de Viagem Robert Morris ajuda os alunos que apresentam pesquisa na Convenção 

PA, auxiliando com as despesas de viagem. (A próxima Convenção PA será realizada em 

Curitiba, Brasil, de 18 a 21 de agosto de 2011). 

 O encontro de Estudantes da PA, inicialmente lançado em 2010, permite aos estudantes uma 

oportunidade se encontrar e discutir o seu lugar no campo. 

 

3.  Bolsas e Prêmios 

 

 Estudantes podem solicitar e concorrer a Doação para Pesquisa da PA (Bolsa PARE - 

Parapsychological Association Research Endowment), que financia os custos diretos de 

projetos de pesquisa parapsicológica. O prêmio é aberto a todos e é administrado pelo 

Conselho de Administração da PA, através de um comitê que avalia os pedidos de 

subvenção. 

 A cada ano a PA concede o Prêmio de Estudante Destaque Gertrude Schmeidler (Gertrude 

Schmeidler Oustanding Student Award) a um estudante notável. Este prêmio é acompanhado 

pelo valor de US $ 300. 

 

4. Um trampolim para o estudo da parapsicologia 

 

 Os estudantes pagam apenas 156 dólares em vez de US$ 302 para participar do curso online 

"Introdução à Parapsicologia” ofertado pela Universidade de Edimburgo. 

 



An Introduction to Parapsychology (5 ª Edição, 2007), por HJ Irwin & C. Watt, é 

o livro texto mais usado em cursos de parapsicologia em todo o mundo. A Dra. 

Watt, através da Unidade de Parapsicologia Koestler da Universidade de 

Edimburgo, oferece um curso online (em língua inglesa) de 10 semanas, baseado 

neste livro. Artigos, debates e entrevistas com os principais pesquisadores (tanto 

os defensores e contra-defensores) fazem deste curso um dos melhores atualmente 

disponíveis para aqueles que os que estão iniciando na parapsicologia. 

 

 

 Os benefícios do membro também inclue um desconto de inscrição na Biblioteca da Ciência 

Exploratória (www.lexscien.org) (Library of Exploratory Science) 

 

LEXSCIEN é a 

biblioteca on-line que 

contém as mais 

importantes revistas 

científicas, livros e boletins que publicam investigação séria sobre as anomalias e as 

controvérsias da ciência e das humanidades. Uma excelente ferramenta para os investigadores 

e estudantes. A taxa anual para os membros da PA é de cerca de US $ 28 em vez da 

assinatura padrão de cerca de US $ 132. 

 

Assim, torne-se um Membro Estudante da Associação Parapsicológica 
Faça sua inscrição online aqui: http://www.parapsych.org/join_the_pa.aspx  

 

O estudo da parapsicologia não é uma tarefa simples, pois envolve muitas disciplinas e abrange 

temas controversos. A Associação Parapsicológica, com o seu site repleto de informações 

relevantes para os recém-chegados ao campo, e com suas diversas formas de associação, facilita o 

acesso a um corpo de conhecimento profissional sobre experiências e eventos anômalos. Se você 

conhece os estudantes que têm interesse em Parapsicologia (talvez você mesmo!), por favor diga-

lhe que há possibilidades reais de estudá-la. 

http://www.lexscien.org/
http://www.parapsych.org/join_the_pa.aspx

