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I N F O T E C N O L O G I A    N E O E N C I C L O P É D I C A  
( I N T E G R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Infotecnologia Neoenciclopédica é a Ciência dedicada ao estudo da 

elaboração e integração de procedimentos, métodos, técnicas, recursos, ferramentas, padroniza-

ções e protocolos, desenvolvidos especificamente para otimizar a redação, revisão, formatação, 

pesquisa e disponibilização impressa e online do acervo de verbetes da Enciclopédia da Cons-

cienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra informática deriva do idioma Francês, informatique, “informáti-

ca”. Surgiu em 1962. O vocábulo tecnologia procede do idioma Grego, tekhnología, “tratado ou 

dissertação sobre alguma Arte; exposição das regras de alguma Arte”, formado pelo radical tekh-

ne, “Arte manual; artesania; indústria; habilidade”, e logia, derivado de lógos, “Ciência; arte; tra-

tado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu no Século XVIII. O elemento 

de composição neo vem do idioma Grego, néos, “novo”. Surgiu, na Linguagem Científica Inter-

nacional, a partir do Século XIX. O termo enciclopédia provém do idioma Francês, encyclopédie, 

derivado do idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por 

egklúklios paideia, “ensino circular, panorâmico”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Tecnologia Informacional Integrativa Neoenciclopédica. 2.  Tecnolo-

gia Computacional Verbetográfica. 

Neologia. As 3 expressões compostas Infotecnologia Neoenciclopédica, Infotecnologia 

Neoenciclopédica Retrospectiva e Infotecnologia Neoenciclopédica Prospectiva são neologismos 

técnicos da Integraciologia. 

Antonimologia: 1.  Tecnologia Editorial. 2.  Informática na Educação. 

Estrangeirismologia: a conjugação upload-download-upgrade; a data analysis possível 

a partir da informatização dos dados neoenciclopédicos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à tecnofilia otimizadora. 

Coloquiologia: o olho clínico indispensável do revisor humano. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Ciência. A rigor, a Ciência Avançada será sempre aquela composta de Ciência 

/ Tecnologia, de Arte / Adestramento, de Filosofia / Cosmoeticologia e de Parapsiquismo / Seren-

dipitia. Não será tecnocêntrica nem sacralizada, e sim conscienciocêntrica, preditiva, profilática, 

prioritária, multidisciplinar, multidimensional e interassistencial”. 

2.  “Desconfiança. Não tenha confiança absoluta em nada, nem mesmo na melhor Tec-

nologia”. 

3.  “Realizações. Por maior que seja o realizado no passado, é menor se comparado às 

capacidades de realização de hoje, principalmente considerando a atual Era da Farturologia 

e Tecnologia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal neofílico; o holopensene da integração sinérgica; 

o holopensene da Neoenciclopediologia; o materpensene tecnológico; o abertismo pensênico às 

neotecnologias; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os 

hiperpensenes; a hiperpensenidade. 

 

Fatologia: a publicação impressa e online da 9a Edição da Enciclopédia da Consciencio-

logia (Data-base: 21.12.2018); a dificuldade crescente de processar “manualmente” as atualiza-

ções da Enciclopédia; a organização e manutenção do repositório online de verbetes; o cadastro 
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online de verbetógrafos; a algoritmização da verificação de especificidades conformáticas; a con-

ferência automática dos parâmetros de formatação do arquivo, em conformidade com as especifi-

cações da chapa verbetográfica; a conferência de itens fixos de seções mediante consulta automá-

tica a dicionários externos; o processamento periódico de erratas; a contribuição dos leitores para 

a errata mensal; a diminuição da demora de implementação das correções oriundas da defesa do 

verbete; a imprescindibilidade da revisão multiestágios para o atendimento preciso ao confor 

verbetográfico; a parceria frutífera com o Programa Amigos da Enciclopédia do Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a cooperação com o Instituto Cognopolitano de Geogra-

fia e Estatística (ICGE); o Encontro de Enciclopedistas da Conscienciologia, evento bienal orga-

nizado pela Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSA-

PIENS) com apoio do CEAEC. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo o con-

tato com a equipex especialista em Neoenciclopediologia; as inspirações extrafísicas orientando 

as prioridades de desenvolvimento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tecnologia-Neoenciclopediologia; o sinergismo entre as 

partes levando à harmonia do todo. 

Principiologia: o princípio da continuidade ininterrupta da Enciclopédia da Conscien-

ciologia; o princípio da otimização racional. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria de a revolução técnico-científica haver preparado o advento das 

reurbanizações extrafísicas. 

Tecnologia: as técnicas cosmovisiológicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico do Curso Intermissivo (CI). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paratecnologia. 

Efeitologia: o efeito da algoritmização de procedimentos ampliando a compreensão dos 

mesmos. 

Neossinapsologia: as neossinapes oriundas do desenvolvimento de tecnologia verbeto-

gráfica. 

Ciclologia: o ciclo admissão-revisão-defesa-publicação verbetográfica. 

Enumerologia: a classificação; a automatização; a implementação; a depuração; a estru-

turação; a interligação; a cosmovisão. 

Binomiologia: o binômio defesa diária–correção diária. 

Interaciologia: a interação ENCYCLOSSAPIENS–Tertuliarium–comunex Interlúdio. 

Crescendologia: o crescendo projeto-concretização. 

Trinomiologia: o equilíbrio do trinômio automático-semiautomático-manual qualifican-

do os procedimentos revisionais; o trinômio detalhismo–acuidade–singularidade consciencial; 

o trinômio repositório de verbetes–cadastro de verbetógrafos–repositório de vídeos das tertúlias. 

Antagonismologia: o antagonismo anacronismo / vanguardismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da banalização da informação na Era da Fartura. 

Politicologia: a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Filiologia: a tecnofilia. 

Fobiologia: a evitação da neofobia. 

Sindromologia: a atenção redobrada à evitação da síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: o mito de a tecnologia resolver tudo. 

Holotecologia: a tecnoteca; a infoteca; a comunicoteca; a midiateca; a administroteca; 

a matematicoteca; a estatisticoteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci en cio log ia  
 

3 

Interdisciplinologia: a Infotecnologia Neoenciclopédica; a Integraciologia; a Pesquiso-

logia; a Sistematologia; a Criteriologia; a Arquivologia; a Metodologia; a Informaticologia; a Ma-

tematicologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a rede planetária de verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; 

a comunidade de consulentes da Enciclopédia; a equipex neoenciclopediológica; o amparo de 

função revisional. 

 

Masculinologia: o verbetógrafo; o receptor de neoverbetes; o revisor verbetográfico; 

o titulólogo verbetográfico; o etimologista verbetográfico; o bibliografista verbetográfico; o me-

ganalista verbetográfico; o agendador de defesas; o docente de Verbetografia; o responsável téc-

nico; o analista de tecnologia da informação; o inversor existencial. 

 

Femininologia: a verbetógrafa; a receptora de neoverbetes; a revisora verbetográfica; 

a titulóloga verbetográfica; a etimologista verbetográfica; a bibliografista verbetográfica; a mega-

nalista verbetográfica; a agendadora de defesas; a docente de Verbetografia; a responsável téc-

nica; a analista de tecnologia da informação; a inversora existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens technologicus; o Homo sapiens technoscientificus; o Ho-

mo sapiens informaticus; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens encyclopaedologus; 

o Homo sapiens agglutinator; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens taxologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Infotecnologia Neoenciclopédica Retrospectiva = o estudo integrativo de 

recursos técnicos visando à revisão e manutenção do acervo verbetográfico já publicado da Enci-

clopédia da Conscienciologia; Infotecnologia Neoenciclopédica Prospectiva = o estudo integrati-

vo de recursos técnicos visando à elaboração de ferramentas otimizadoras da escrita, revisão 

e manutenção do futuro acervo verbetográfico da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura computacional; a cultura verbetográfica; a cultura editorial. 

 

Prospectivologia. Eis, em ordem alfabética, 10 possibilidades de desenvolvimento tec-

nológico neoenciclopédico futuro, a partir do alicerce tecnológico atualmente implementado (Da-

ta-base: 18.08.2019): 

01. Acompanhamento: da revisão verbetográfica, monitorando computacionalmente as 

etapas do ciclo revisional, da admissão do título à publicação no repositório de verbetes. 

02. Acoplamento: com outras plataformas de pesquisa neoenciclopédica, a exemplo do 

Verbetomática, do Holoserver e da EasyBee. 

03. Aperfeiçoamento: dos repositórios neoenciclopédicos existentes. 

04. Digitalização: das meganálises dos verbetes defendidos, complementando as infor-

mações do repositório de verbetes. 

05. Extração: de dicionários temáticos derivados da Enciclopédia. 

06. Formulação: de estatísticas verbetográficas. 

07. Impressão: das edições futuras da Enciclopédia, com mínima intervenção manual. 

08. Internacionalização: do site da ENCYCLOSSAPIENS, com previsão de, pelo me-

nos, mais 2 idiomas. 

09. Integração: dos repositórios neoenciclopédicos. 

10. Investigação: de novas ferramentas para editoração verbetográfica. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Infotecnologia Neoenciclopédica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Cosmovisiólogo:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02. Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

03. Enciclopensenidade:  Neoenciclopediologia;  Neutro. 

04. ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

05. Equipe  técnica  de  revisores  da  ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia;  

Homeostático. 

06. Expediente  neoenciclopediológico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

07. Informação  conscienciológica:  Comunicologia;  Homeostático. 

08. Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

09. Ordenação:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

10. Quinquênio  da  ENCYCLOSSAPIENS:  Neoenciclopediologia;  Homeostático. 

11. Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

12. Técnica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13. Tecnofilia:  Experimentologia;  Neutro. 

14. Tecnologia  assistencial:  Paratecnologia;  Homeostático. 

15. Tecnologia  da  informação  conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  

Neutro. 

 

A  INFINITUDE  POTENCIAL  DO  ACERVO  VERBETOGRÁFICO  

ALIADA  À  COMPLEXIDADE  DAS  EXIGÊNCIAS  CONFORMÁ-
TICAS  TORNAM  PREMENTES  OS  NEODESENVOLVIMENTOS  

NO  ESCOPO  DA  INFOTECNOLOGIA  NEOENCICLOPÉDICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consulente da Enciclopédia da Conscien-

ciologia, reflete sobre a magnitude e a qualidade da massa de informações já produzida em quase 

5.000 verbetes defendidos? Contribui para a continuidade do megarrepositório da conscien-

cialidade humana? 
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O. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


