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INTRODUÇÃO  
 

 
 
Definologia. O manual de qualificação dos neoverbetes é o conjunto de 

critérios e orientações para revisão e aprimoramento da redação dos verbetes 
escritos pelos verbetógrafos da CCCI.  

Sinonimologia: 1. Diretrizes básicas para qualificação dos neoverbetes.    
2. Procedimentos técnicos para aperfeiçoamento dos neoverbetes. 

Antonimologia: 1. Manual de Redação. 2. Manual de escrita dos 
neoverbetes. 

 
Objetivo. O objetivo deste manual é facilitar a redação e a revisão de 

neoverbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia. 
Informações. As informações aqui disponibilizadas foram na maioria dos 

casos debatidas apenas verbalmente nas Tertúlias da Conscienciologia, ou 
estudadas por voluntários do Holociclo trabalhando mais diretamente com os 
verbetes. 

Suporte. Quando identificadas dificuldades técnicas não contempladas nas 
informações já existentes para a elaboração de neoverbetes, contidas ou omitidas 
neste manual, poderá ser solicitado o suporte ou parecer técnico das seguintes 
equipes: 

1. Científico. O Conselho Científico da UNICIN.  
2. CINEO. O Conselho Internacional de Neologística - CINEO. 
3. Especialistas. Os especialistas da CCCI. 
 
Composição. O manual é dividido em 4 capítulos, a seguir: 
1. Critérios Qualificadores dos Neoverbetes: norteadores básicos para       

a redação e revisão dos neoverbetes. 
2. Orientações Técnicas para Redação dos Neoverbetes: informações 

relevantes complementando o verbete Verbete. 
3. Fluxograma de Entrega e Revisão dos Neoverbetes: o passo-a-passo 

para entrega e revisão dos neoverbetes. 
4. Leitura Complementar: indicação de verbetes e outras referências 

bibliográficas de extrema importância para revisores e verbetógrafos. 
 

Anexo. Anexo ao manual está o verbete Verbete, leitura obrigatória, básica, 
incial, para quem deseja redigir e revisar neoverbetes. 

 
Dinamismo. A partir do binômio manutenção-dinamismo, a natureza das 

informações contidas neste manual é passível de revisão, ampliação                     
e modificação contínua. 
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Heterocríticas. Heterocríticas e sugestões visando a qualificação do texto 
serão sempre bem vindas. 

Agradecimentos. Agradecemos as contribuições dos voluntários da equipe 
de revisores e da equipe de expansão de verbetes do Holociclo, em especial  
a pesquisadora e voluntária Rosa Nader. 
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1. CRITÉRIOS QUALIFICADORES DOS NEOVERBETES  
 
 
Definologia. Os critérios qualificadores dos neoverbetes são as diretrizes 

básicas norteadoras da qualificação da escrita e revisão dos neoverbetes da 
Enciclopédia da Conscienciologia, redigidos pelos verbetógrafos da CCCI. 

Sinonimologia: 1. Normas para qualificação dos neoverbetes.                    
2. Indicadores para qualificação dos neoverbetes. 

Antonimologia: 1. Critérios de seleção dos neoverbetes. 2. Unidades de 
medida dos neoverbetes. 

 
Critérios. A seguir, na ordem alfabética, lista de 15 critérios qualificadores 

gerais para o aprimoramento da conformática dos neoverbetes:  
01. Clareza. Máxima objetividade na exposição das idéias.  
02. Coerência. Coerência interna (intraverbete) e coerência externa 

(interverbetes).  
03. Concisão. Máxima precisão na apresentação do conteúdo.  
04. Contribuição. Melhoria da qualidade de vida das consciências.  
05. Cosmovisão. Abrangência do universo pesquisístico do tema proposto.  
06. Detalhismo. Utilização de rigor com as minudências e sutilezas do 

texto escrito.  
07. Estilística. Utilização do estilo técnico da Enciclopédia da 

Conscienciologia.  
08. Estrutura. Padronização conforme as diretrizes descritas no verbete 

Verbete. 
09. Exaustividade. Utilização da técnica da exaustividade na pesquisa.  
10. Harmonia. Interação e sinergismo entre temática, divisões e seções do 

neoverbete. 
11. Lógica. Encadeamento lógico de idéias. 
12. Originalidade. Evitação de temas rebarbativos.  
13. Relevância. A importância ínsita do neoverbete.  
14. Tares. Proporcionar esclarecimento interassistencial. 
15. Usabilidade. Utilização prática do neoverbete. 

 
 



Manual de Qualificação dos Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia                                                 5 

2. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA REDAÇÃO DOS NEOVERBETES 
 
 
Definologia. As orientações técnicas para redação dos neoverbetes são as 

disposições complementares ao verbete Verbete da Enciclopédia da 
Conscienciologia. 

Sinonimologia: 1. Normas técnicas para redação dos neoverbetes.             
2. Complemento técnico ao verbete Verbete. 

Antonimologia: 1. Verbete Verbete. 2. Critérios de revisão dos 
neoverbetes. 

 
Pesquisa exaustiva. Para pesquisa exaustiva é recomendável ao 

verbetógrafo ou verbetógrafa utilizar no mínimo as seguintes 4 fontes básicas de 
pesquisa para a redação dos neoverbetes: 

1. Holociclo. Pesquisas em enciclopédias, dicionários técnicos                   
e hemeroteca.  

2. Holoserver. Pesquisas na base de dados da Bibliomática (obras da 
Conscienciologia) e da Lexicomática (dicionários cadastrados). 

3. Holoteca. Pesquisas em tecas específicas.  
4. Internet. Pesquisas no Google. 
Paciência. A paciência pesquisística é atributo imprescindível à escrita dos 

neoverbetes. 
 
Estilo. A Enciclopédia da Conscienciologia é redigida através do 

apostilhamento detalhista e exaustivo. 
Fórmula. O verbete Verbete apresenta fórmula formal para elaboração dos 

verbetes. 
Coesão. A fórmula formal predispõe à compreensão e serve de elemento 

para coesão textual. Na Enciclopédia da Conscienciologia não há blocos soltos 
de idéias. 

 
Objetividade. A repetição didática não deve ser confundida com 

argumentação rebarbativa. A técnica do apostilhamento exclui repetições inúteis. 
Generalismos. Generalismos fáceis devem ser evitados. 
 
Seções. Os parágrafos e a ordenação dos verbetes correspondem às seções 

conforme estabelecidas no verbete Verbete. 
Subtítulo. Cada parágrafo é sintetizado em formato de subtítulo em negrito 

ou negrito-itálico.  
Exceção. As seções Entrada (título), Especialidade e Frase Enfática não 

possuem subtítulos. 
Pontuação. O subtítulo é seguido de ponto ou 2 pontos, enfatizados com 

negrito. Utilizando 2 pontos, o ponto final do parágrafo é negritado, indicando    
o encerramento da idéia exposta. 
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Argumentologia. Na seção Argumentologia da divisão Argumentologia, as 
idéias podem ser expandidas, criando diferentes parágrafos de acordo com           
a intenção específica do esclarecimento. 

Sufixo. Os parágrafos da seção Argumentologia não possuem 
necessariamente sufixo logia. 

Enumerações. Faz parte da técnica do apostilhamento o recurso das 
enumerações, redigidas de acordo com 1 dentre os 4 tipos a seguir: 

1. Horizontal numerada: itens numerados e dispostos horizontalmente 
lado a lado. No verbete, os 2 exemplos existentes são a Sinonimologia                 
e a Antonimologia, onde cada número indica nova acepção da idéia. São 
inseridos dois espaços entre o número e a acepção. As acepções são separadas 
por ponto. Quando há mais de 1 elemento dentro da mesma acepção, estas são 
separadas por ponto e vírgula e organizadas em ordem alfabética. 

2. Horizontal não numerada: itens não numerados e separados com 
vírgula ou ponto e vírgula. Exemplo: na Definologia, quando ocorre enumeração, 
em geral é horizontal não numerada, itens separados por vírgula; no caso da 
Pensenologia ou das seções do Detalhismo, quando há mais de 1 elemento, 
ocorre a enumeração horizontal não numerada, itens separados por ponto             
e vírgula. 

3. Vertical numerada: itens numerados dispostos verticalmente, 
Exemplo: a seção Remissiologia.  

4. Vertical não numerada: itens não numerados dispostos verticalmente, 
identificados apenas através do título em negrito. Exemplo: o verbete da 
Enciclopédia da Conscienciologia. 

Confor. Em qualquer tipo de enumeração numerada, quando houver mais 
de 10 itens, os 9 primeiros são antecedidos do algarismo “0”. No caso da 
enumeração vertical com mais de 99 itens, o primeiro algarismo é recuado           
1 caracter à direita, alinhando os pontos colocados a seguir dos números.  

 
Mínimos. Há números mínimos de itens para a redação das seguintes 

seções: 
1. Cognatologia: 3 itens, além da raiz. 
2. Sinonimologia e Antonimologia: 2 acepções. 
3. Neologia: 2 itens. 
4. Exemplologia: 2 itens. 
5. Remissiologia: 7 itens. 
 
Máximos. O máximo no verbete é caracterizado pelo número mínimo de 

itens em alguma seção ou divisão. 
Contagem. A contagem dos máximos segue o seguinte critério: 
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Seções  Mínimo de itens para ser considerado máximo 

Definologia 
Etimologia 
Argumentologia 

 07 itens (enumeração horizontal não numerada). 
 

Sinonimologia 
Antonimologia 

 10 acepções (enumeração horizontal numerada). 

Cognatologia  10 cognatos (enumeração horizontal não numerada). 

Neologia  04 neologismos (enumeração horizontal não numerada). 

Estrangeirismologia  07 estrangeirismos (enumeração horizontal não numerada).  

Enumerologia   07 itens (quando existe, é sempre máximo). 

Fatologia / Parafatologia  20 linhas (enumeração horizontal não numerada). 

Todas as seções do 
Detalhismo, à exceção 
da Interdisciplinologia 

 07 itens (enumeração horizontal não numerada).  

Interdisciplinologia  10 especialidades (enumeração horizontal não numerada). 

Hominologia  07 Homines (enumeração horizontal não numerada). 

Taxologia 100 itens (enumeração vertical numerada).  

Remissiologia  10 verbetes (enumeração vertical numerada). 

Bibliografia específica  10 referências (enumeração vertical numerada). 

 
Divisão Mínimo de itens para ser considerado máximo 

Detalhismo  20 seções (enumeração vertical não numerada).  

Fonte: Nader; Bello, 2009, p. 27. 
 
Prioridades. As seções prioritárias para alcançarem máximos são: 

Holotecologia; Interdisciplinologia; Hominologia; Remissiologia. 
Itálicos. Prefixos e sufixos em seções constituindo máximos sempre 

aparecem italicizados. 
Classificação. A seguinte classificação de alguns máximos foi realizada 

durante a tertúlia do dia 10 de Junho de 2008: 
1. Fáceis: Interdisciplinologia; Hominologia; Remissiologia. 
2. Difíceis: Estrangeirismologia; Enumerologia. 
3. Básicos. Sinonimologia; Antonimologia. 
4. Grandes. Fatologia; Parafatologia. 
5. Extras. Definologia; Etimologia. 
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Instrumento. O trinômio número de páginas–máximos–logias                    
é instrumento de medida para avaliação da qualidade do verbete da Enciclopédia 
da Conscienciologia. 

Publicação. Para publicação o neoverbete deve conter 3 páginas,                
5 máximos e 25 logias para atender à marca de excelência considerada. 

 
Contagem de logias. As logias são especialidades contadas em subtítulos 

de parágrafos e itens de enumeração. 
Exceções. Não se contam logias nos seguintes casos:  
1. Entrada: título do verbete. 
2. Especialidade. 
3. Interdisciplinologia: disciplinas da seção Interdisciplinologia. 
4. Divisões. 
5. Parágrafos: texto dos parágrafos. 
6. Frase Enfática. 
7. Remissiologia: nomes de verbetes onde há complemento para               

a especialidade (exemplo: Antagonismologia Sadia). 
 

Interrelações. As seguintes seções dos verbetes estão interrelacionadas: 
1. Neologia: incluindo os mesmos neologismos da Exemplologia, 

classificados na mesma especialidade do verbete; e o título do verbete, se for 
neologismo. 

2. Exemplologia: incluindo o título do verbete, se adicionado de alguma 
qualificação. 

3. Frase Enfática: a síntese de todo o verbete. 
4. Questionologia: elaborada a partir da Frase Enfática. 

 
Remissiologia. A seção Remissiologia possui apenas totais de 7, 10, 12 ou 

15 itens. É redigida com espaçamento duplo entre todas as palavras e pontuações. 
 
Neologismos. Na Enciclopédia da Conscienciologia novos conceitos não 

são nomeados com palavras ou expressões já existentes, mas através de 
neologismos. Exemplo: o neologismo pensene não deve ser utilizado para 
conceito diferente de pensamento-sentimento-energia. 
 

Sublinhamentos. Os sublinhamentos são as expressões compostas 
notáveis, construídas a partir de variáveis, minivariáveis ou palavras formadoras 
de alguma classe de interrelações, seguindo 2 critérios: 

1. Classe. São iniciadas pela palavra representativa da classe, variável ou 
minivariável, seguida do(s) termo(s) componente(s). 

2. Grifo. São italicizadas. 
Exemplos. Eis, a título de exemplo, 18 tipos de sublinhamentos, ordenados 

de acordo com as seções da divisão Detalhismo (NADER; BELLO, 2009, p. 26): 
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01. Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento–acerto evolutivo;    
o sinergismo evolutivo. 

02. Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do “se algo não 
é bom, não adianta fazer maquilagem”. 

03. Codigologia: o código da moral cósmica; o código pessoal. 
04. Teoriologia: a teoria do vácuo evolutivo; a teoria da autorganização. 
05. Tecnologia: a técnica científica de escrever; a técnica da tenepes. 
06. Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 
07. Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 
08. Ciclologia: o ciclo de decisões reflexas; o ciclo das megadecisões 

evolutivas. 
09. Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio 

animismo-parapsiquismo. 
10. Interaciologia: a interação estilo de pensenizar–estilo de confabular–

estilo de escrever; a interação debates-tares. 
11. Crescendologia: o crescendo evolutivo sementeira-colheita;                

o crescendo autonomia-megafraternidade. 
12. Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio 

interiorose-apriorismose-neofobia. 
13. Polinomiologia: o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases;                 

o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência. 
14. Antagonismologia: o antagonismo intermissão / vida humana;            

o antagonismo autocorrupção / autocrítica; o antagonismo intrafísico / 
extrafísico. 

15. Paradoxologia: o paradoxo da omissão acrescentadora; o paradoxo 
do erro corretor. 

16. Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da megafraternidade. 
17. Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da bagagem 

vazia. 
18. Mitologia: o mito da onipotência universal; os mitos religiosos. 

 
Sinais. A seguir, estão exemplificados os 3 tipos de sinais gráficos 

utilizados para a construção de alguns sublinhamentos: 
1. Hífen. Quando os elementos interconectados são todos palavras 

simples. Exemplo: o binômio admiração-discordância. 
2. Travessão. Quando entre os elementos interconectados há expressão 

composta. Exemplo: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica. 
3. Barra. Somente no caso da construção do antagonismo a barra entre os 

elementos é utilizada, entre 2 espaços. Exemplo: o antagonismo paz íntima / 
conflito externo; o antagonismo ação / inação. 
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Especificidade. Binômios (Binomiologia), trinômios (Trinomiologia)         
e polinômios (Polinomiologia) são específicos. Exemplo: o binômio admiração-
discordância acrescido do vocábulo conciliação não cria trinômio bem 
contextualizado e desqualifica o binômio original. 

 
Dualidade. 1 binômio pode ser também interação (Interaciologia). A cor-

reta utilização dependerá do caso específico. Quando a distinção for impossível, é 
binômio. 

 
Definologia. Desde a Definologia, o verbete mantém unidade e foco 

específicos no tema abordado. A abrangência ocorre através da integração dos 
verbetes, aplicando-se a técnica da circularidade. A definição é realmente           
e exclusivamente definidora. 

Sinonimologia. A Sinonimologia complementa a Definologia através de 
aproximações simples e analógicas. Temas compostos ampliam a possibilidade 
de expansão sinonímica, exigindo maior atenção à manutenção do foco. 

Antonimologia. A Antonimologia complementa a Definologia através de 
palavras e expressões de significado oposto à definição e aos sinônimos. 

Transferência. Itens da Definologia passíveis de inclusão em seções da 
Argumentologia devem ser transferidos, criando texto mais preciso. 

Coerência. A visão de conjunto, atualizada, quanto aos verbetes da 
Enciclopédia da Conscienciologia, permite ao autor evitar incoerências de 
conteúdo intra e interverbetes. 

Especialidade. Alguns verbetes podem ser classificados em duas ou mais 
especialidades. A escolha depende do foco principal na abordagem mais 
relevante ao público leitor, considerando sua maturidade.  

Exaustividade. A pesquisa exaustiva do conteúdo existente sobre o assunto 
é imprescindível para definir se o tema central é neutro, homeostático ou 
nosográfico. Define também a qualidade das seções Legislogia, Sindromologia, 
Teoriologia, Tecnologia e Principiologia, principalmente. 

 
Arcaisticologia. Na Arcaisticologia estão incluídas as expressões antigas 

para o conceito apresentado no verbete.  
 
Estrangeirismologia. A escolha dos estrangeirismos é feita entre 

expressões, às vezes cultas e não correntes, dentre as conhecidas em alguma área 
de pesquisa. A tradução literal dos temas em outros idiomas pode estar incluída, 
se utilizada na língua portuguesa. 

 
Atributologia. Na maioria dos casos, quando o tema abordado se refere      

a fatores psicossomáticos ou psicológicos, é classificado na Atributologia com 
predomínio dos sentidos somáticos, pois a manifestação ocorre a partir do soma. 
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Megapensenologia. O megapensene trivocabular é afirmação sintética, 
com exatamente 3 palavras, utilizando 1 verbo ou uma elisão através de 2 pontos 
entre as palavras. Não é simples junção de 3 palavras. 

 
Citaciologia. A Citaciologia em geral apresenta frase ou citação em Latim, 

mas também são comuns versões perspicazes para ditos populares, além de outras 
citações. 

 
Unidade. A seção Unidade apresenta a unidade de medida do tema do 

verbete. 
 
Seciologia. A seção seciologia é apenas incluída quando o título do verbete 

é o título de alguma seção da Enciclopédia da Conscienciologia. 
 
Efeitologia. A seção Efeitologia apresenta em geral itens evidentes na 

própria ciência Conscienciologia, devido ao foco principal nos efeitos sobre        
a consciência. 

Enumerologia. A seção Enumerologia é construída de exatamente 7 itens, 
utilizando progressões e crescendos (sem utilização da palavra “crescendo”), 
podendo incluir a utilização de prefixos. 

 
Exemplologia. Utiliza artigos só após o sinal “=”. 
 
Tendência. As seções Femininologia e Masculinologia em geral 

apresentam poucos itens nosográficos. Itens homeostáticos são maioria. 
 
Forma. Quanto à forma, os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia 

seguem os seguintes padrões: 
01. Arquivo: disponibilizado em formato de arquivo “.doc”. 
02. Margens: Superior: 3,01 cm; Inferior: 3,07; Esquerda: 3,77; Direita: 

3,75; Medianiz: 02; Posição da medianiz: esquerda. 
03. Papel: carta, branco. 
04. Cabeçalho: o título “Enciclopédia da Conscienciologia”, fonte Times 

New Roman; itálico; tamanho 9; paginação no canto superior direito. 
05. Texto: redigido em Word (.doc), em fonte Times New Roman, 

tamanho 10, com espaçamento simples entre linhas. 
06. Título: do verbete; fonte Arial; negrito itálico; tamanho 11; versalete. 
07. Especialidade: fonte Arial; tamanho 11; versalete; espaçamento de 

caractere expandido por 1,5 pt. 
08. Borda: dupla, no título e especialidade. 
09. Remissiologia: espaço duplo entre todos os itens. 
10. Frase Enfática: centralizada; com 4 linhas; fonte Arial; tamanho 16; 

negrito itálico; 2 espaços entre as palavras; no mínimo uma expressão ou palavra-
chave grifada em itálico (sem negrito). 
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3.  LEITURA  COMPLEMENTAR 
 
 

Verbetes. Eis, na ordem alfabética, lista dos principais verbetes a serem 
utilizados para a qualificação de neoverbetes, subdivididos em 3 grupos: 

A. Introdução: a Introdução da Enciclopédia da Conscienciologia. 
B. Seciologia: 20 verbetes, 19 correspondentes às seções (fixas                  

e variáveis) e 1 correspondente à divisão de verbete: 
01.  Antagonismologia: Autodiscernimentologia; Neutro. 
02.  Antonimologia: Comunicologia; Neutro. 
03.  Atributologia: Holossomática; Neutro. 
04.  Citaciologia: Comunicologia; Neutro. 
05.  Culturologia: Intrafisicologia; Neutro. 
06.  Curiosologia: Autopesquisologia; Neutro. 
07.  Definologia: Parassemiologia; Neutro.  
08.  Elencologia: Grupocarmologia; Neutro. 
09.  Enumerologia: Comunicologia; Neutro. 
10.  Exemplologia: Parapedagogia; Neutro.  
11.  Fatologia: Experimentologia; Neutro.  
12.  Fatuística: Experimentologia; Neutro. (Divisão II).  
13.  Frase enfática: Comunicologia; Homeostático. 
14.  Holotecologia: Comunicologia; Homeostático. 
15.  Legislogia: Direitologia; Homeostático. 
16.  Maniologia: Parapatologia; Nosográfico. 
17.  Parafatologia: Extrafisicologia; Neutro. 
18.  Principiologia: Autodiscernimentologia; Neutro. 
19.  Sinonimologia: Comunicologia; Neutro. 
20.  Taxologia: Experimentologia; Neutro. 

 
C. Conformática: 23 verbetes correspondentes a temas abordando escrita, 

revisão ou técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia: 
01.  Ciclo enumerativo: Enumerologia; Neutro. 
02.  Cognato: Comunicologia; Neutro. 
03.  Conformática: Comunicologia; Neutro. 
04.  Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático. 
05.  Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático. 
06.  Detalhismo: Experimentologia; Homeostático. 
07.  Dicionário cerebral analógico: Mnemossomática; Homeostático. 
08.  Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático. 
09.  Estilo exaustivo: Estilologia; Neutro. 
10.  Estilo técnico: Estilologia; Neutro. 
11.  Fórmula formal: Conformática; Neutro. 
12.  Orismologia: Comunicologia; Neutro. 
13.  Nuança: Experimentologia; Neutro.  
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14.  Palavra: Comunicologia; Neutro. 
15.  Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático. 
16.  Refinamento formal: Exaustivologia; Neutro. 
17.  Técnica da qualificação dos verbetes: Comunicologia; Neutro. 
18.  Técnica  do crescendo: Comunicologia; Neutro.  
19.  Técnica dos Atos / Fatos / Parafatos: Comunicologia; Neutro.  
20.  Tertúlia conscienciológica: Parapedagogia; Neutro. 
21.  Variação vernacular: Conformática; Neutro. 
22.  Variante gramatical: Gramaticologia; Neutro. 
23.  Verbete: Comunicologia; Neutro. 
 
Referência bibliográfica. Além dos verbetes selecionados, podem ser 

utilizados capítulos específicos de obras da Conscienciologia relacionados às 
técnicas de revisão, às técnicas da Enciclopédia e às técnicas para a redação 
Conscienciológica, a exemplo destes: 

A. Técnicas de revisão.  
1. Capítulo 79 “Enumerologia ou Diagnóstico Informativo” e Capítulo 80 

“Revisão Crítica de Livros da Conscienciologia” (Vieira, Waldo; 700 
Experimentos da Conscienciologia; 1994; páginas 143 e 144).  

2. Capítulo 36 “Técnica da Revisão de Texto”; Capítulo 13 “Teática da 
Evitação de Incorreções”; Capítulo 17 “Teática da Eliminação do Erro Sutil”; 
Capítulo 150 “Teste da sua Análise Crítica”. (Vieira, Waldo; Manual de 
Redação da Conscienciologia; 2002, páginas 67, 71, 90 e 204). 

B. Técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia. 
1. Seção III – Paratecnologia (Vieira, Waldo; Homo sapiens 

reurbanisatus; 2003, páginas 115-167). 
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1. Pitaguari, Antonio; Balanço da Enciclopédia e Máximos dos Verbetes; Jornal 

Campus CEAEC; Ano 13; N. 154; 1 tab.; 1 enu.; Foz do Iguaçu, PR; Maio, 2008. 
2. Ferraro, Cristiane; & Tornieri, Sandra; Org.; Revisão; Apostila; 3a. Ed.; 

Publicações Técnico Científicas da Conscienciologia; Foz do Iguaçu, PR; 
Agosto, 2005. 

3. Nader, Rosa; & Bello, Amy; Qualificação da Escrita pela Enumerologia; 
Apostila Curso Formação de Autores: Qualificação do Livro - Turma IV - 
Módulo VII; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro, 2009. 

4. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica; 1 CD-ROM; 
3.795 p.; 1000 verbetes; 180 especialidades; Associação Internacional Editares, 
Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS), 
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; 2008. 
 
 
 

NOTAS 
 
 
1. Nader, Rosa; comunicação pessoal; Foz do Iguaçu, PR; 2008. 
2. Vieira, Waldo; comunicação pessoal; Foz do Iguaçu, PR; 2008. 
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CONTATO 
 
 

Contato com a Equipe de Revisores dos Verbetes dos Verbetógrafos da CCCI: 
verbetes@ceaec.org
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