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Parecer CINEO

    
Data de Entrada no CINEO: 17.03.2009  

Data de Emissão do Parecer: 11.07.2009  

Propositor(a): Izabel Manfroi  

Especialidade: não especificado  

Termo: Paraclima Institucional  

Definição: Paraclima institucional é o resultado do padrão pensênico (holopensene) de 
conscins e consciexes que, por afinidade, sintonizam-se umas com as outras 
estabelecendo um campo de atuação multidimensional.  

Sinonímia: Paradiagnóstico; Mediação Multidimensional; Holopensene Institucional.   

PARECER CINEO:  

O parecer ao termo proposto é favorável com ressalvas. O conceito parece 
relevante e útil à Ciência Conscienciologia, porém, a definição não caracteriza 
corretamente o tema, pois está muito próxima do entendimento de holopensene e não 
traz as nuanças relativas ao adjetivo institucional . Sugerimos aprofundar a definição               
e situá-la na questão organizacional ou institucional.  

Solicitamos que esclareça mais a questão do campo de atuação multidimensional 
citado na definição, por exemplo, o que ocorre neste campo, como ele influencia as 
consciências nele presentes, se este campo deve estar no mesmo ambiente intrafísico de 
alguma organização, instituição ou empresa. 

Com relação à sinonímia proposta, os dois primeiros itens: Paradiagnóstico                   
e Mediação Multidimensional não são propriamente sinônimos de Paraclima, mas temas 
correlatos. 

Sugerimos também a evitação do uso excessivo dos parasitas da linguagem , tais 
como que, um, uma , a fim de deixar a definição mais fluida e concisa. 

Solicitamos à autora proceder as alterações e reenviar o termo, conjuntamente com 
nova definição, sinonímia, se possível antonímia (item não obrigatório) e Fraseologia 
(exemplos de uso).  

Agradecemos a iniciativa do envio.  
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Coordenador(es) CINEO: Cathia Caporali e Augusto Freire.  

Conselheiros Revisores: Eliane Wojslaw e Mônica Camargo.    

Bibliografia. 
Corpus de exclusão: Google, Lexicomática, Bibliomática, Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa VOLP online.    

NOTA AO AUTOR 
Assim como o caráter neológico de uma unidade lexical é sempre relativo e efêmero, 
também o parecer do CINEO representa o consenso relativo de ponta de seus conselheiros  
num dado momento. Um termo, mesmo que consolidado pelo uso pode ser revisto frente        
a outro mais preciso. Portanto, este parecer poderá passar por atualizações conforme           
a evolução da Ciência Conscienciologia. 

    

Foz do Iguaçu  PR, 11 de julho de 2009.   
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