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Concluída etapa online da 7ª turma do AMD no Campus
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Por Marco Facury

Por Eliane Stédile

Ao completar 15 anos, o curso Autoconscientização Organizacional
ganha versão online

 Num trabalho intenso, a equipe docente do curso Autoconscientização 
Organizacional (AOG) não mediu esforços para viabilizar o lançamento de sua versão EaD. 
Foram 5 meses com encontros semanais para organização de todo o conteúdo do curso e 
elaboração de novos materiais e didáticas para adequação para a plataforma online.
 Desde 2005, o AOG já teve 9 turmas em 8 cidades de 6 estados: Domingos Martins 
e São Paulo (2005 a 2007), Uberaba e Porto Alegre (2007 a 2009); Rio de Janeiro (2010 a 
2011); Belo Horizonte (2014); Foz do Iguaçu (2015); Porto Alegre (2017) e Cascavel (2019).
 Fundamentado na experiência teát ica e nos estudos e pesquisas 
multidimensionais da gestão financeira institucional na implantação dos campi de 
pesquisa do CEAEC e da ARACÊ, o AOG propõe neotecnologias e paratecnologias 
financeiras aplicáveis à vida financeira pessoal, com o foco na responsabilidade da 
consciência quanto à interassistência e realização da programação existencial.
 A 10ª turma será totalmente online e já tem data marcada para iniciar: sábado, 20 
de março de 2021. Esta versão EaD terá 9 encontros mensais, sempre na manhã do 3º 
domingo do mês, além da aula inaugural e 3 encontros extras de atividades práticas que 
acontecem no sábado na véspera da aula, nos dias 15/maio, 14/agosto e 20/novembro.
 O cronograma e os temas do curso AOG são:
 20/março: Aula inaugural - Criação de Neossinapses (Finanças Interassistenciais);
 21/março: Gestão de Recursos Intrafísicos;
 18/abril: Inversão do Fluxo Pensênico Financeiro;
 16/maio: Fluxo Financeiro - Técnica da Torneira e Ralo;
 20/junho: Encapsulamento Financeiro - Buffer Financeiro, Técnica do Custo Planta;
 18/julho: Inter-relações Financeiras - Finanças Familiares;
 15/agosto: Escolhas e Priorizações - Administração por Projetos;
 19/setembro: Autodiagnóstico de Perfil Financeiro - Conscienciometria Financeira;
 17/outubro: Administração Financeira Multidimensional - Indicadores Financeiros 
Multidimensionais;
 21/novembro: Balanço Financeiro Existencial.
 Serão 25 vagas. Inscrições e informações pelo email: parapedagogia@arace.org.

 A 7ª turma do curso Autoconscientização Multidimensional (AMD) no Campus 
ARACÊ teve experiência inédita. Iniciada em agosto/2019 com 22 inscritos, precisou ser 
interrompida pela pandemia da COVID19. Os docentes Diego Izoton, Eliane Stédile, Mara 
Pizatto e Pedro Negri propuseram encontros virtuais para atender os alunos. 
 De abril a junho houve 4 encontros e a equipe entendeu que a turma precisava dos 
demais conteúdos do curso. Após decisão conjunta com o Núcleo de Parapedagogia, o 
curso foi retomado em 27/junho, na modalidade online, em caráter experimental e de 
exceção, gerando significativos aprendizados. 
 Em 5/dezembro, o curso foi concluído com 7 
alunos, restando realizar a imersão, programada 
para após a retomada das atividades presenciais. Foi 
consenso entre os participantes que este desafio 
exigiu recins de docentes e alunos, notadamente 
quando à flexibilidade frente a situações novas.

OPORTUNIDADE GRAFOPENSÊNICA:

Revista Conscienciologia Aplicada 
Envio de artigos para o

email: revista@arace.org

ASSISTA OS VÍDEOS
E INSCREVA-SE NO CANAL DA 

ARACÊ NO YOUTUBE PELO LINK 
https://youtube.com/c/CanalArace

QR-CODE ABAIXO

ANO 19 - NÚMERO 169 - NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2020

AOG Online: Inscrições Abertas



2

Semana de Serenologia encerra 2020 em clima de Integração e Serenismo
 Foi unânime a percepção dos participantes: a 7ª Semana de Serenologia superou todas as 
expectativas, desde o número de inscritos, passando por todo o suporte técnico e das transmissões, 
culminando com a qualidade dos trabalhos apresentados. Os 181 inscritos puderam debater por 5 dias 
com os 31 pesquisadores que apresentaram 26 temas diferentes relacionados à Serenologia ao apagar das 
luzes do ano de 2020. O resultado financeiro do evento foi destinado ao Fundo Interassistencial da CCCI.
 O evento teve início no sábado, 26 de dezembro, às 15h, com as boas-vindas do coordenador do 

Núcleo Técnico-científico, Ney Vugman, da secretária-geral da UNICIN, 
Polyana Colucci, e dos membros do Colegiado Gestor da ARACÊ, Aride 
Guinalli, Eliane Stédile, Ivan Sommariva e Mara Pizatto.
 Na sequência, a Professora Rosemere Victoriano proferiu a conferência 
de abertura “Histórico Cronológico da Serenologia”, apresentando cronologia 
desta neociência. Em seguida, aconteceu a 1ª Mesa de Debates sobre os 

experimentos no Laboratório Serenarium, com a contribuição de 3 
serenautas: a Professora Deborah Leite, coordenadora do Laboratório 
Serenarium do Campus de Invexologia, trouxe o trabalho “Serenarium: 
relatos de vivências como equipe e experimentadora”; o Professor Caio 
Polizel apresentou vivências proexológicas no estudo “Do apoio à 
Equipe de Obras à Vivência do Experimento: impactos da proéxis 
pessoal Indícios ”; e a Professora Luciana Lavôr relatou sua experiência “
Seriexológicos Identificados nos Experimentos do Serenarium”, 
abordando a Seriexologia.

 O domingo de manhã começou com a conferência “Escala Evolutiva no 
Modelo da Serenologia”, na qual o Professor Roberto Leimig apresentou 
questões relacionando o curso grupocármico e os impactos na escala evolutiva 
da consciência. Na sequência, aconteceu a 2ª Mesa de Debates, contando com 
os estudos de mais 3 serenautas a partir de seus experimentos laboratoriais: o 

Professor André Medeiros apresentou sua experiência pessoal no 
relato “Laboratório Serenarium: ferramenta de realinhamento 
proexológico ; o Professor Igor Cabral, com o trabalho Serenarium e a ” “
Conexão Ostensiva com os Amparadores  destacou a otimização ”
propiciada pelo laboratório Serenarium para a interconexão com 
amparadores; por fim, a Professora Ana Seno apresentou sua pesquisa 
desenvolvida a partir do experimento no Serenarium sobre 

“ ”.Autocomunicometria Aplicada à Desperticidade
 O evento teve uma pausa no domingo à tarde para que todos 
pudessem participar do curso da Ação Integrada da CCCI e foi 
retomado na segunda-feira, dia 28, à tarde com a Seção 
Autosserenologia, na qual foram apresentadas 4 conferências: a 
Professora Rosa Nader abriu a seção com o trabalho 
“ ”. Em seguida, o Professor Paraconstructura Autosserenológica
Carlos Mandolesi trouxe as experiências pessoais no estudo 

“ ”. A Professora Dulce Endosserenismo: ferramenta epistemológica de estudo para a Serenologia Aplicada
Daou apresentou o tema “ ”, destacando a relevância da  A Ortopensenidade no Espectro do Serenismo
ortopensenidade na relação com a Serenologia. As atividades vespertinas foram concluídas com a 
conferência “ ”, proferida pelo Professor Ernani Brito, estudioso da temática.Opção pelo Serenismo

 A noite de 2ª feira encerrou com 2 conferências compondo a Seção Interassistencialidade e 
Serenologia. A Professora Maria Izabel Conceição abordou o tema “Bolsões Interassistenciais e 
Extrapolações Serenológicas”. Na sequência, o Professor Flávio Amado destacou as práticas da tenepes no 
estudo “ ”, concluindo as atividades Aprendizado da Serenidade pela Tenepes Perante Energias Conflitivas
do dia e deixando os participantes com o gosto de “quero mais”. 
 E a 3ª feira, dia 29, traria ainda novas contribuições: 3 seções de 
trabalhos, começando com a Seção Imagística e Serenologia, na qual os 
Professores Nara Oliveira e Everton Santos trouxeram os Bastidores da “
Prova da Imagística”, abordando sincronicidades e curiosidades acerca 
da prova proposta pelo Professor Waldo Vieira por inspiração do 
serenão Australino. As sincronicidades prosseguiram no trabalho 
apresentado pelo Professor Luciano Melo: “A Chave: Inter-relações 
entre Serenarium, Prova da Imagística e Serenologia”, um rico relato 
da autopesquisa do autor relacionando temas profundos instigados 
a partir de um simples objeto da Prova da Imagística, demonstrando 
a interconectividade de fatos e parafatos. A tarde prosseguiu com a 
Seção Parapedagogia e Serenologia: o Professor William Klein, de 
maneira interativa, trouxe a experiência pessoal com o trabalho 
“Aprendizados sobre os Serenões na Elaboração da Prova Geral de 
Conscienciologia”. Na sequência, o Professor Amin Lascani 
enriqueceu ainda mais a tarde do evento com o estudo “ A Importância 
da Lucidez Consciencial no Estudo da Serenologia”. A noite da 3ª feira 
foi  dedicada à Seção Paradireito e Serenologia,  com 2 
paradireitólogas: a Professora Márcia Ramm apresentou o trabalho “A 
Conscin Paradireitóloga e a Qualificação do Atributo da Serenidade” e, 
na sequência, a Professora Cristina Arakaki com a conferência 
“ ”.Autocognição Paradireitológica pró-Serenismo
 A 4ª feira, dia 30 de dezembro, foi o 5º e último dia do 
evento e reservou ainda muitas contribuições preciosas para os 
estudos da Serenologia. Durante a tarde, aconteceu a Seção 
Holopensene da Serenologia com 4 conferências marcantes: a 
Professora Leuzene Salgues apresentou a pesquisa sobre “O 
Holopensene da Serenologia e o Desenvolvimento do 
Acolhimento Mentalsomático”. Em seguida, as Professoras Izoé 
Pedroso e Marilza de Andrade apresentaram “ ”.Paravivência Serenológica: Parapercepção Holopensênica  
Também no  holopensene da Serenologia, o Professor Aílton Maia trouxe o estudo: Vida “
Multidimensional pró-Serenismo” e, encerrando o período da tarde, o Professor Leonardo Martins 
proferiu conferência relacionando “ ”. Serenologia e Cognopoliologia
 No encerramento do evento, a equipe da ARACÊ, com os pesquisadores Eliane Stédile, Mara 
Pizatto, Marco Facury, Maria do Carmo Coelho e Ney Vugman, trouxe os “Avanços Teáticos da Serenologia 
Aplicada”, relacionando momentos institucionais marcantes e o processo de amadurecimento grupal no 
voluntariado. Ao final, foi apresentado o trabalho “Conscientiarium: Histórico do Laboratório de 10 Dias de 
Imersão , ” com apresentação do projeto de construção do laboratório. Ao final, todos os participantes 
abriram suas câmeras para confraternização virtual em clima de serenidade. Foi o encerramento de um 
ano atípico, mas proveitoso para os pesquisadores que puderam usufruir do holopensene da Serenologia. 

Por Marco Facury

Uma 
grandiosa iniciativa... 

estamos todos no holopensene dos 
serenões... Parabéns. (Francisco 

Gomes)

Muito bom 
ouvir os relatos dos 

pesquisadores e o exemplarismo das 
condutas evolutivas. (Ana 

Ribeiro)

Obrigado 
aos palestrantes e 

debatedores. Ótimas reflexões e 
aprendizados. (Luciano Regnier)

A ARACÊ 
está de parabéns. O evento foi 
maravilhoso. (Igia Franceschi)

Muito 
parabéns pela organização, 

escolhas temáticas e atuação nas 
apresentações. (Marilza 

Andrade)

Parabéns 
pessoal, foi alto nível dos 

convidados. Parabéns também à 
equipe técnica. Adorei a Semana de 

Senerologia. (Walkiria Roehe)

Parabéns 
a todos os palestrantes e 

organizadores. Evento de altíssimo 
nível. Muitos aprendizados e 

autorreflexões. (Adelino 
Denk)

Excelentes 
apresentações; de alto nível. 

Gratidão a todos. (Silvana Affonso)

Excelente 
encerrar o ano com a 

vibração da Serenologia. Parabéns 
a todos pelo evento. Ficará marcado 

na holomemória. (Geovana 
Tamparovski)

Parabéns 
pela organização do 

evento e as excelentes 
apresentações. Ótimos 

compartilhamentos e muita ampliação 
de ideias com as energias mais 

serenas e fraternas. (Teresa 
Cristina)

Fantástico! 
Agradeço a cada um dos 

envolvidos pela dedicação e carinho. 
(Eliete Fagundes)

Parabéns 
pelo evento de integração 

de intermissivistas no holopensene 
da Serenologia. (Rosemere 

Victoriano)

Parabéns a 
todos que fizeram a Semana de 
Serenologia. Gratidão. (Epifânia 

Rodrigues)

Parabéns a 
todos os organizadores e 

palestrantes. Serenismo na veia.  
(Alice Maia)

Excelentes 
apresentações! Parabéns a 

todos! (Valéria Facury)

A palavra do 
evento foi: Integração, eu diria 
Integração Teática. (Handrea 

Pellenz)

Gratidão pela 
oportunidade e estímulos! (André 

Rios)

Senti que 
rolou muita energia e muita 

interação. Parabéns aos 
organizadores. (Terezinha 

Zuboski)

Estou me 
dando conta da importância 

da aproximação com o Serenão. 
(Yatra Wuhrmann)

Obrigado 
por trazer a energia do 

serenismo para dentro de nossas 
casas no final deste ano tão 
intenso. (Antônio Aranha)

Fantástico! 
Acima das expectativas!!! 

(Shyarra Becker)

Gratidão e 
parabéns pelas apresentações, 

todas de alto nível. (Teresa 
Simon)

Agradeço 
toda a assistência do time 

ARACÊ e das ICs apoiadoras e pela 
oportunidade evolutiva. (André 

Medeiros)

Esse evento tem sido exemplo máximo de 
abertismo e fraternismo! Parabéns a todos, em especial à ARACÊ, que nos brindou com esse presente 

no final de um ano cheio de desafios. Quando o cansaço parecia acabar com nossas energias, nos vem esse banho de loja 
energético! Gratidão imensa. (Cristiane Borges)

Gratíssima pela oportunidade de 
participar da 7ª Semana de Serenologia. Parabéns a todos que doaram o seu labcon na 

apresentação dos trabalhos; a todos mediadores pela gentileza e acolhimento; à equipe de monitores e da tecnologia pela 
fraternidade e delicadeza conosco. As minhas melhores energias e respeito multidimensional. Um ótimo final de 

ano e um excelente 2021. (Graça Dantas)

É a 1ª vez 
que participo e está sendo 

muito gratificante esta imersão no 
holopensene serenológico. 

(Regina Santus)

Com 
certeza, o melhor evento que 

participei esse ano! Parabéns a todos 
os envolvidos! (Aline Braga)

Parabéns 
pelo evento! Foi revigorante! 

Vou com alegria e gratidão para 
2021! (Rosângela Lopes)
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Coliderança e EQD

Por Marco Facury

Fórum Debatologia

 Nos meses de setembro e outubro foram realizados 2 
cursos institucionais online.
 Nos dias 19 e 20 de setembro, aconteceu a 7ª turma do 
curso Coliderança Evolutiva - parceria ARACÊ e pré-IC Liderare - 
com a participação de 6 alunos. 
 Já em outubro, o dia 24 foi inteiramente reservado para 
mais um módulo do Ciclo de Equalização Docente (EQD), 
contando com a presença de 24 docentes que desenvolveram 
atividades para a divulgação de cursos institucionais no Youtube.

 O ano de 2020 se encerrou com a realização de mais 4 
edições do programa Diálogos em Conscienciologia Aplicada nos 
meses de novembro e dezembro, com 128 participações 
simultâneas ao vivo. No total, foram 10 programas em 2020, com 
382 participações online. Os programas estão no canal da ARACÊ 
no YouTube. Assista os vídeos e compartilhe.

Tema: Programação Existencial: o que 
você veio fazer nesta vida?

Data: 23 de dezembro de 2020

Dialogadores: Diego Izoton; Flávia 
Sperandio; Marco Facury e Pedro Negri

20 participantes simultâneos

47 visualizações durante a live

Tema: Aspectos da Saúde Consciencial

Data: 10 de dezembro de 2020

Dialogadores: Eliana Francílio; Eliane 
Stédile; Marcelo Rouanet e Marco Facury

39 participantes simultâneos

105 visualizações durante a live

Tema: Família: problema ou solução?

Data: 19 de novembro de 2020

Dialogadores: Marco Facury; Maria Ângela 
Carvalho; Mônica Martins e Pedro Negri

34 participantes simultâneos

90 visualizações durante a live

Tema: Dessomatologia: a continuidade da 
vida

Data: 5 de novembro de 2020

Dialogadores: Aride Guinalli; Elisete 
Pagano; Mara Pizatto e Marco Facury

35 participantes simultâneos

99 visualizações durante a live

Por Marco Facury

 Programe-se para 2021!
 Em função da pandemia da Covid-19, os experimentos 
no Laboratório Serenarium estão suspensos desde março de 
2020. Mas a equipe do Serenarium já está de prontidão, 
organizando-se para a retomada das atividades: de início, os 
experimentos serão realizados pelos moradores do Campus 
ARACÊ, de modo a se avaliarem os protocolos das novas 
medidas necessárias para que os próximos serenautas 
tenham toda a segurança em seus experimentos em 2021.
 Programe-se e venha realizar o seu experimento.

 Nos meses de novembro e dezembro, foram realizadas 3 
edições do Debatologia On-line, onde foram trazidas a debate 
pesquisas pessoais, alcançando 74 participações ao vivo.
 Ao longo de 2020, foram 18 edições do Debatologia On-
line, alcançando o total de 874 participações ao vivo - média de 
mais de 48 participantes por evento.
 Todos os eventos estão disponíveis no canal da ARACÊ no 
YouTube. Assim, quem não esteve presente, ou quiser assistir 
novamente, é só acessar - e compartilhar com amigos evolutivos.

Tema: Projeciocracia e Cosmoética

Data: 6 de dezembro de 2020

Pesquisador: Thiago Cunha

Pontoações: 22 participantes

 15 perguntas / comentários

Tema: Assistencialidade Começa Antes 

da Tenepes

Data: 14 de novembro de 2020

Pesquisador: Ney Vugman

Pontoações: 30 participantes

 16 perguntas / comentários

Tema: Realinhamento de Proéxis

Data: 1º de novembro de 2020

Pesquisador: André Medeiros

Pontoações: 22 participantes

 14 perguntas / comentários

Por Marco Facury


