PSICOLOGIA TRANSPESSOAL

.

Promovido pela Associação Luso-Brasileira de
Psicologia Transpessoal (ALUBRAT) vai ter lugar,
de 23 a 25 de Outubro próximo, na Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa, o 11
Congresso
Internacional
de
Psicologia
Transpessoal. O encontro visa a abordagem dos
aspectos conceptuais, clínicos e de investigação
global daquela área disciplinar que, gradualmente,
começa a impor-se, também entre nós, pela
pertinência das implicações antropológicas das
chamadas
"experiências
extraordinárias".
Informações sobre o congresso podem ser colhidas
junto do Prof. Dr. Mário Sirnões, presidente da
ALUBRAT e docente da Faculdade de Medicina
de Lisboa. E-mail: psicopraxis@mail.telepac.pt

"Toward a Science of Consciousness" é o
lema da conferência internacional prevista para a
Universidade do Arizona, entre 10 e 15 de Abril
de 2000, da responsabilidade do respectivo
Departamento de Estudos da Consciência
dirigido pelo professor Jim Laukes (email:jlaukes@u.arizona.edu). Trata-se de uma
reunião de topo, no âmbito da representatividade
científica e académica pluridisciplinar, que vem
agregando em tomo do universo da consciência,
nos últimos anos, as investigações prospectivas
oriundas de d o m o s tão diversos como
implícitos: das ciências cognitivas a antropologia,
da filosofia à cibernética e bioquímica, da física a
medicina, passando pela matemática e a arte.
"Tucson 2000", abreviatura do evento, perfila-se

já como um convénio obrigatório, que
transcender as fronteiras convenci
disciplinas oferecendo um vasto pro
préconferências, sessões plenárias, wor
exibições de arte. Os abstracts deve
entregues até 15 de Outubro pró
mesmos serão publicados pelo
Consciousness Studies. Todas os detalhe
disponíveis no "site" www.

CTHEORY é a designação de um novo espaço
cibemético, surgido na explosão das novas formas
de comunicação da Web. Na miríade de
propostas, mais ou mesmo inovadoras, deste
formato electrónico, este forum pretende-se
assumir como um "jornal internacional de teoria,
tecnologia e cultura", editando artigos, entrevistas
e resenhas bibliográficas consideradas pertinentes
para o estudo dos discursos contemporâneos a
partir de acontecimentos-chave na esfera
mediática. CTHEORY é patrocinado pela Mew
World Perspectives e pela Concordia University,
de Montreal, Canada, e dispõe ainda de um
Conselho Editorial multinacional. O "jornal" e o
seu arquivo podem ser visitados em
http://www.ctheory.com/

ARTE NATIVA AMERICANA
A Associação de Estudos de Arte Nativa
Americana anunciou a realização da sua

