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da Autoconsciência (1988 – 2020)  

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO

CURSO AUTOPESQUISA PROJECIOLÓGICA ON LINE 

A inscrição e a participação do aluno no 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), implica no conhecimento e aceite das
condições descritas abaixo: 

01 – Instituição. O IIPC é uma instituição de pesquisa e educação, sem fins lucrativos, aberta e 
receptiva a  todas as pessoas que queiram conhecer e participar do estudo e da pesquisa da consciência 
a partir das  ciências Conscienciologia e Projeciologia

02 - Objetivo. Oferecer instrumentos úteis ao desenvolvimento e aprimoramento da capacidade dos 
participantes em propor projetos e desenvolver pesquisas no Paradigma Consciencial. Ampliar a 
interassistência dos alunos por meio de suas autopesquisas e produção de gescons 

03 – Práticas. O curso é na modalidade síncrona, não contemplando práticas bioenergéticas e 
projetivas grupais. A aplicabilidade é individual, fazem parte das atividades interaulas e são realizadas 
pelo aluno individualmente.   

04 - Inscrição. As inscrições são feitas na 
o link de acesso à sala dentro da própria plataforma
do curso. O link para a sala de aula será fornecido no grupo do wha
do zoom. 

05 – Vinculação. O aluno fica vinculado à turma no ato da inscrição, não sendo possível a mudança de
turma, quando houver. 

06 – Impossibilidades. Caso haja número insuficiente de alunos ou algum fato imprevisto 
impossibilite o início da turma, o IIPC se reserva ao direito de transferir ou cancelar a turma prevista.

07 – Crédito. Na hipótese acima, o aluno terá o direito a um crédito que poderá ser utilizado em outros 
cursos do IIPC, ou, se desejar, ao reem

08 – Frequência. Será exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) para se 
completar o Curso de Autopesquisa Projeciológica Online, 
11 e 12. 

09 – Reposição de aulas. Em hipótese alguma será permitida a reposição de aulas perdidas no curso.

10 – Proibições. É expressamente proibida

11 – Carga Horária. A carga horária do curso totaliza 20 horas/aula, com duração de  1h30 cada aula
As aulas serão ministradas em 20 terças

12 – Presença. A ausência da primeira aula implica na presença obrigatória na segunda aula do curso. 
Caso venha a faltar nestas duas aulas, terá que aguardar a abertura de uma nova tu
curso. 

12.1 - Pontualidade. Somente será tolerado o atraso de, no máximo, 15 (quinze) minutos e não será 
permitida a entrada em sala de aula após esse período.
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CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO 

CURSO AUTOPESQUISA PROJECIOLÓGICA ON LINE – APP ON LINE

A inscrição e a participação do aluno no Curso de Autopesquisa Projeciológica Online 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), implica no conhecimento e aceite das

. O IIPC é uma instituição de pesquisa e educação, sem fins lucrativos, aberta e 
todas as pessoas que queiram conhecer e participar do estudo e da pesquisa da consciência 
ciências Conscienciologia e Projeciologia. 

Oferecer instrumentos úteis ao desenvolvimento e aprimoramento da capacidade dos 
participantes em propor projetos e desenvolver pesquisas no Paradigma Consciencial. Ampliar a 
interassistência dos alunos por meio de suas autopesquisas e produção de gescons 

O curso é na modalidade síncrona, não contemplando práticas bioenergéticas e 
grupais. A aplicabilidade é individual, fazem parte das atividades interaulas e são realizadas 

As inscrições são feitas na Plataforma LearnDash, após a inscrição o aluno 
o link de acesso à sala dentro da própria plataforma, onde está disponível o material de apoio às aulas 
do curso. O link para a sala de aula será fornecido no grupo do whatsaap e será utilizado a plataforma 

O aluno fica vinculado à turma no ato da inscrição, não sendo possível a mudança de

. Caso haja número insuficiente de alunos ou algum fato imprevisto 
impossibilite o início da turma, o IIPC se reserva ao direito de transferir ou cancelar a turma prevista.

. Na hipótese acima, o aluno terá o direito a um crédito que poderá ser utilizado em outros 
cursos do IIPC, ou, se desejar, ao reembolso da quantia paga. 

Será exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) para se 
Curso de Autopesquisa Projeciológica Online, de acordo com o estabelecido nas cláusulas 

hipótese alguma será permitida a reposição de aulas perdidas no curso.

É expressamente proibida a filmagem e/ou gravação de qualquer tipo

A carga horária do curso totaliza 20 horas/aula, com duração de  1h30 cada aula
ministradas em 20 terças-feiras, das 19h30min às 21h. 

A ausência da primeira aula implica na presença obrigatória na segunda aula do curso. 
Caso venha a faltar nestas duas aulas, terá que aguardar a abertura de uma nova tu

Somente será tolerado o atraso de, no máximo, 15 (quinze) minutos e não será 
permitida a entrada em sala de aula após esse período. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
www.iipc.org  
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APP ON LINE 

Curso de Autopesquisa Projeciológica Online do Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), implica no conhecimento e aceite das 

. O IIPC é uma instituição de pesquisa e educação, sem fins lucrativos, aberta e 
todas as pessoas que queiram conhecer e participar do estudo e da pesquisa da consciência 

Oferecer instrumentos úteis ao desenvolvimento e aprimoramento da capacidade dos 
participantes em propor projetos e desenvolver pesquisas no Paradigma Consciencial. Ampliar a 
interassistência dos alunos por meio de suas autopesquisas e produção de gescons gráficas. 

O curso é na modalidade síncrona, não contemplando práticas bioenergéticas e 
grupais. A aplicabilidade é individual, fazem parte das atividades interaulas e são realizadas 

, após a inscrição o aluno  receberá 
onde está disponível o material de apoio às aulas 

tsaap e será utilizado a plataforma 

O aluno fica vinculado à turma no ato da inscrição, não sendo possível a mudança de 

. Caso haja número insuficiente de alunos ou algum fato imprevisto que  
impossibilite o início da turma, o IIPC se reserva ao direito de transferir ou cancelar a turma prevista.  

. Na hipótese acima, o aluno terá o direito a um crédito que poderá ser utilizado em outros  

Será exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) para se 
de acordo com o estabelecido nas cláusulas 

hipótese alguma será permitida a reposição de aulas perdidas no curso.  

a filmagem e/ou gravação de qualquer tipo. 

A carga horária do curso totaliza 20 horas/aula, com duração de  1h30 cada aula. 

A ausência da primeira aula implica na presença obrigatória na segunda aula do curso. 
Caso venha a faltar nestas duas aulas, terá que aguardar a abertura de uma nova turma para reiniciar o 

Somente será tolerado o atraso de, no máximo, 15 (quinze) minutos e não será 
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da Autoconsciência (1988 – 2020)  

 

13 – Faltas. Serão toleradas no máximo 05 (cinco) faltas no conjunto das aulas do referido curso sendo, 
no máximo, 02 (duas) consecutivas.

13.1 – Aulas obrigatórias. O aluno deverá comparecer no mínimo a duas
curso. 

13.2 – Excesso de faltas. Ultrapassado o número de faltas mencionadas no item anterior, o aluno, 
ficará impossibilitado de continuar frequentando o restante das aulas.

14 – Pré-requisito. Ter participado de cursos introdutórios da matriz de cursos do IIPC.

15 – Devolução. Se o aluno desistir de participar do curso, objeto deste instrumento, terá direito à  
devolução ou crédito do valor pago descontados 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do curso
referentes às despesas administrativas, desde que informe sua decisão por esc
desistência se der no decorrer do curso ser
correspondente às aulas já cursadas.

16 – Prazo. O IIPC terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data do recebimento da  
manifestação escrita para devolver os valores previstos no item 15.

17 – Responsabilidade. A utilização, o aproveitamento e o aprimoramento pessoal das informações 
recebidas durante o curso são de exclusiva responsabilidade do aluno.

18 – Omissões. As omissões serão resolvidas mediante mútuo acordo entre o aluno e o IPC.

   

   

Declaro estar ciente e concordo com as condições acima apresentadas.

                                                      

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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no máximo 05 (cinco) faltas no conjunto das aulas do referido curso sendo, 
no máximo, 02 (duas) consecutivas. 

O aluno deverá comparecer no mínimo a duas das quatro últimas aulas do 

Ultrapassado o número de faltas mencionadas no item anterior, o aluno, 
ficará impossibilitado de continuar frequentando o restante das aulas. 

Ter participado de cursos introdutórios da matriz de cursos do IIPC.

o desistir de participar do curso, objeto deste instrumento, terá direito à  
devolução ou crédito do valor pago descontados 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do curso
referentes às despesas administrativas, desde que informe sua decisão por esc

correr do curso será descontado, além da taxa administrativa, o valor  
correspondente às aulas já cursadas. 

O IIPC terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data do recebimento da  
ção escrita para devolver os valores previstos no item 15. 

A utilização, o aproveitamento e o aprimoramento pessoal das informações 
recebidas durante o curso são de exclusiva responsabilidade do aluno. 

o resolvidas mediante mútuo acordo entre o aluno e o IPC.

Foz do Iguaçu, ____ de ________________ de 2022.

Declaro estar ciente e concordo com as condições acima apresentadas.

__________________________         ________________________
                                        Nome do Aluno                                    Assinatura

______________________________________________________
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).
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no máximo 05 (cinco) faltas no conjunto das aulas do referido curso sendo, 

das quatro últimas aulas do 

Ultrapassado o número de faltas mencionadas no item anterior, o aluno, 

Ter participado de cursos introdutórios da matriz de cursos do IIPC. 

o desistir de participar do curso, objeto deste instrumento, terá direito à  
devolução ou crédito do valor pago descontados 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do curso 
referentes às despesas administrativas, desde que informe sua decisão por escrito ao IIPC. Se a  

, além da taxa administrativa, o valor  

O IIPC terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data do recebimento da  

A utilização, o aproveitamento e o aprimoramento pessoal das informações 

o resolvidas mediante mútuo acordo entre o aluno e o IPC. 

Foz do Iguaçu, ____ de ________________ de 2022. 

Declaro estar ciente e concordo com as condições acima apresentadas. 

__________________________         ________________________ 
Nome do Aluno                                    Assinatura 
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Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). 
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