
       

X SEMANA PARACIENTÍFICA DA CONSCIENCIOLOGIA 
17 a 23 de julho de 2023 

 
A Semana Paracientífica da Conscienciologia é o encontro anual para a interação ampla do voluntariado e 
público interessado no desenvolvimento de pesquisas conscienciológicas, com o objetivo de ampliar a 
interassistência por meio do holopensene científico e promover visibilidade à produção pesquisística da CCCI. 

 
Objetivos: 
Cientificidade. Aprofundar a compreensão dos fundamentos científicos, do desenvolvimento e da aplicação 
das metodologias de pesquisa conscienciológica. 
Holopensene. Promover interassistência pelo holopensene mentalsomático. 
Interassistência. Ampliar o debate e a teática da cientificidade por meio do avanço das especialidades da 
Conscienciologia de modo cooperativo e interassistencial. 
Produtividade. Divulgar, dar amplo conhecimento, valorizar e incentivar a produção paracientífica 
conscienciológica.  
 

Materpensene: Programa de pesquisa das especialidades da Conscienciologia. 
 
Definologia. O Programa de Pesquisa da Especialidade é a compilação de consensos conceituais e 
metodológicos, ao modo dos instrumentos e técnicas de pesquisa, problemas prioritários, metas, meios e a 
bibliografia específica exaustiva. 
Questionamento. Como está o desenvolvimento da especialidade: publicações isoladas, tesaurização ou 
programa de pesquisa? 
Sugestões de abordagens ao Programa de Pesquisa. 1. Conceitos fundamentais. 2. Metodologias de 
pesquisa. 3. Técnicas e instrumentos de pesquisa. 4. Bibliografia específica exaustiva. 5. Dicionário da 
especialidade. 6. Tratado da especialidade. 7. Neologismos da especialidade. 8. Quadro sinóptico da 
especialidade. 
 

I. Eixos para publicação 
 
Pesquisas Institucionais: desenvolvidas por 
grupos de pesquisadores e Organismos 
Conscienciocêntricos (ICs; Colégios Invisíveis, 
Pré-ICs, GPCs, Outros). 
Gestão da pesquisa conscienciológica: 
administração institucional da produção do 
conhecimento (ICs, Colégios Invisíveis). 
Metodologia de pesquisa: métodos científicos 
conscienciológicos; instrumentos e técnicas de 
pesquisa conscienciológica.  
Thesaurus da especialidade: compilação do 
corpus da especialidade, lista de técnicas, 
instrumentos de pesquisa, publicações e 
verbetes. 
 
II. Categorias de Trabalhos 

● Artigo: resultado de pesquisa. 
● Resumo: proposta ou pesquisa em 

andamento.  

III. Formato do trabalho 
 
Identificação: título do trabalho, nome do (a) 
autor(a) e instituição. 
Resumo com até 150 palavras. 
Minicurrículo(s). 
Estilo da bibliografia: Padrão da BEE. 
Texto em doc, docx ou equivalente. 
Espaçamento entre linhas: 1,5. 
Fonte: Times New Roman, tamanho 12. 
Tamanho máximo: 4.500 palavras (artigo). 
                                    500 palavras (resumo). 
 
IV. Envio dos trabalhos 
 
Prazo: até 01 de janeiro de 2023. 
E-mail: semanaparacientifica@gmail.com 

 


