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Aula 5 Projeto de Pesquisa no 
Paradigma Consciencial

Objetivo. Aprofundar os conceitos 
e compreender sobre a elaboração 
prática do projeto de autopesquisa 
projeciológica.
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Na sua opinião, quais as 
vantagens de planejar a 

autopesquisa?
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Projeto de Autopesquisa
É o planejamento da pesquisa, com a definição dos meios para 
solucionar determinado problema que se apresenta ao investigador.

● Paradigma: Dentro de qual perspectiva?

● Objeto: O que pesquisar? 

● Justificativa: Por que pesquisar? 

● Objetivos: Para que pesquisar? 

● Metodologia: Como pesquisar?

● Cronograma: Quando e por quanto tempo pesquisar?

● Público-alvo: Para quem pesquisar?

● Equipe: Com quem pesquisar? (equipin e equipex) O que considerar no projeto de pesquisa?

Para estudar a viabilidade da autopesquisa, nos 
perguntamos:
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Conteúdo do Projeto de Autopesquisa
● Tema 

● Foco (delimitação do tema)

● Revisão bibliográfica

● Formulação do problema

● Metodologia de autopesquisa

○ Ferramenta projeciológica

○ Questão e hipótese de pesquisa 

○ Variáveis relevantes da pesquisa

○ Instrumentos para coleta de dados

○ Análise dos dados

● Objetivos (geral e específico)

● Especialidade da Conscienciologia

● Recursos (laboratoriais, conscienciais, 

financeiros)

● Cronograma

No que consiste a sua temática?

É importante 
observar a harmonia 
e a consistência dos 

tópicos.
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Tema
Tema

Viabilidade

Qual o assunto prioritário ou o que mais lhe 

interessa neste momento? 

Com base nas informações anteriores, é 

possível implementar e conduzir a sua 

autopesquisa?

Foco
Dentro da temática, qual é o enfoque, a ideia 

central ou mais específica da sua autopesquisa? 
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Critérios na formulação do 
problema na pesquisa científica

1. Relevância do problema.

2. Novidade; originalidade.

3. Exequibilidade.

4. Oportunidade.

5. A formulação da questão de pesquisa deve 

ser interrogativa, clara, precisa e objetiva.

6. O problema deve possibilitar solução viável.

7. A formulação do problema deve ser fruto de 

revisão de literatura e reflexão pessoal.
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“A formulação da pergunta é o 
primeiro passo para a resposta.”

Léxico de Ortopensatas, Vol. III, p. 1539
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Hipótese
1. Formulação sendo afirmativa, clara, precisa e objetiva respondendo 

provisoriamente a questão de pesquisa levantada.

2. Resolução de uma questão pessoal.

3. Resolução de questão interpessoal.

4. Explicação de fatos.

5. Explicação de parafatos.

6. Explicação de fenômenos naturais.

7. Explicação de parafenômenos.
Qual a sua motivação para resolver 
esta questão de pesquisa?
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Justificativa
Razões pelas quais se escolheu 

pesquisar um determinado 

tema. (Ex.: dificuldade que se 

pretende superar). Meio pelo qual se firma a 

relevância do tema e se ratifica a 

necessidade da pesquisa.

Cosmoética e de caráter 

pró-evolutivo.

1

2

3

Onde você quer chegar com a sua 
autopesquisa?
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Objetivo

Especifica o propósito 
da realização da 
pesquisa.

Ligado às finalidades da 
pesquisa.

Resultados almejados 
na pesquisa.

1 2 3
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Anteprojeto
Problema

Pense e reflita em seu contexto evolutivo e 

nas diversas áreas de sua vida. Identifique o 

problema prioritário que você precisa 

trabalhar. 

01 Motivação da Pesquisa
Reflita sobre os ganhos evolutivos que a 

recin resultante da pesquisa 

representará.
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Questão da Pesquisa

Formule a  pergunta para clarear o objeto de 

pesquisa. Qual a lacuna de conhecimento 

que se busca compreender?

03 Hipótese
Pense nas possíveis soluções para o seu 

problema de autopesquisa. Registre a 

resposta provisória para a questão 

formulada. É possível testar esta hipótese?

04
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Retornamos às 11hs em ponto para a segunda aula. 
Lembrem de fazer o estado vibracional (EV).

Hora do Intervalo 
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www.iipc.org
Transformando o planeta hospital em 

planeta escola.

Obrigado
Thanks
Gracias
Merci
Danke
ありがとう
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