PROJETO DE PESQUISA: PROCESSO SUCESSÓRIO ELETIVO DO COLEGIADO DA
CONSCIENCIOLOGIA 2021

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Colegiado da Conscienciologia (CDC) é o órgão dirigente, formado por equipin maxiproexológica de
intermissivistas com poderes iguais, mulheres e homens conscienciólogos voluntários, eleitos pela CCCI
para atuar nas funções articuladora, consultiva, deliberativa, fiscalizadora, mediadora, propositiva, de
ouvidoria e representativa (íntegra do documento no site do CDC).
A criação do CDC foi orientada pelo professor Waldo Vieira, na apresentação do verbete “Colegiadologia”,
publicado no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC, p. 500), apresentado na Tertúlia 2263
(12.04.2012).
Com mandato de 05 anos, o CDC se encontra na primeira gestão eleita em 24.06.2016. Com o fim do
mandato em junho de 2021, a atual equipe acolheu sugestões nos últimos 4 anos e promoveu entrevistas
com lideranças da CCCI sobre o processo eletivo próximo. Desse diálogo, surgiu a oportunidade de ampliar
o debate com toda a CCCI.
Com esse objetivo, o CDC promove DUAS pesquisas de opinião, anônimas e não deliberativas, pautadas em
critérios científicos, a primeira direcionada ao voluntariado geral da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI) e a segunda direcionada aos representantes das Instâncias da CCCI:
UNICIN, Conselho de Epicons, Conselho de ICs e Representantes legais de ICs.
OBJETIVO GERAL
Conhecer a opinião dos voluntários(as) e representantes legais das Instâncias / ICs, compondo a máxima
diversidade de opiniões da CCCI, quanto à próxima sucessão do CDC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar o perfil do(a) voluntário(a) / respondente.
2. Identificar o nível de predileção, dos(as) respondentes, em relação a três (3) Modelos Eleitorais
propostos:
a. Opção 1: Manter o Modelo adotado na Primeira Eleição.
b. Opção 2: Modelo de Voto Representativo para as 3 Instâncias: Unicin, Conselho de Epicons
e Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
c. Opção 3: Modelo Voto Direto por Voluntário.
3. Identificar o Modelo Eleitoral de preferência.
4. Conhecer a opinião dos respondentes sobre o direito a voto do atual Colegiado para a próxima
eleição.
5. Conhecer a opinião dos respondentes sobre a possibilidade de reeleição de integrantes da atual
equipe colegiada.
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METODOLOGIA
A pesquisa quantitativa, ou quanti, é uma modalidade de pesquisa com base na aplicação de questionários
estruturados, neste caso, via Formulário Eletrônico (web), para um grupo de pessoas (Universo da pesquisa
– Públicos 1 e 2).
Os seguintes elementos são considerados na aplicação do método:
•

•
•
•

Universo Amostral: O Universo da Pesquisa é o conjunto de voluntários da CCCI, hoje estimado em
aproximadamente 2.100 pessoas, sendo estruturado em dois públicos:
i.
Público 1: Voluntários(as) da CCCI
ii.
Público 2: Representantes legais das Instâncias / ICs.
Coleta: Realizada por Formulário Eletrônico (FE), disponibilizado por link na web, via
autopreenchimento.
Intervalo de Confiança (IC) e Erro Amostral (EA): Contemplados IC de 95% e EA de 05%.
Dimensionamento da Amostra: Amostra é um subgrupo de indivíduos do Universo da Pesquisa
(população). Por meios dos questionários aplicados às parcelas da população, será possível estimar
as propriedades ou características do grupo. Decomposta a população pelo método da
estratificação, resultando em 25 estratos, conforme apresentação abaixo.

Dimensionamento Amostral
ID

IC (Estratos)

Número de
Voluntários

Amostra
Estratificada (%)

Amostra Estratificada
(Valor Absoluto)

1

AIEC

23

1,1%

2

2

APEX

32

1,5%

3

3

ARACÊ

80

3,9%

9

4

ASSINVÉXIS

52

2,5%

6

5

ASSIPI

141

6,8%

15

6

CEAEC

250

12,1%

27

7

COMUNICONS

23

1,1%

2

8

CONSCIUS

35

1,7%

4

9

CONSECUTIVUS

40

1,9%

4

10

COSMOETHOS

11

0,5%

1

11

ECTOLAB

70

3,4%

7

12

EDITARES

25

1,2%

3

13

ENCYCLOSAPIENS

48

2,3%

5

14

EVOLUCIN

26

1,3%

3

15

IC TENEPES

22

1,1%

2

16

IIPC

840

40,7%

89

17

INTERCAMPI

60

2,9%

6

18

INTERPARES

11

0,5%

1

19

JURISCONS

39

1,9%

4

20

OIC

52

2,5%

6

21

ORTHOCOGNITIVUS

26

1,3%

3

22

REAPRENDENTIA

63

3,0%

7

23

UNICIN

35

1,7%

4

24

UNIESCON

8

0,4%

1

25

Outro

TOTAL
N Amostral ➜

54

2,6%

6

2.066
220

100,0%

220
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CRONOGRAMA DA PESQUISA
Considerando a disponibilidade dos recursos conscienciais e o cronograma eletivo do CDC, a Pesquisa de
Opinião foi contemplada, atendendo à seguinte estrutura de cronograma:

Versão 4: CRONOGRAMA DA PESQUISA – PESQUISA SOBRE PERCEPÇÃO DOS VOLUNTÁRIO DA
CONSCIENCIOLOGIA SOBRE O PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CDC 2021
nov/20
Etapa s / Ta refa s

1. Validar os TEMAS da Pesquisa
2. Projeto de Pesquisa
3. Preparar Questionário¹
4. Validar e Testar Questionário¹
5. Preparar Formulário Eletrônico (F.E.)
6. Campanha de Sensibilização
7. Aplicação da Pesquisa¹ (Público 1)
8. Aplicação da Pesquisa¹ (Público 2)
9. Acompanhamento da Pesquisa
10. Fechamento da Pesquisa (Públicos 1 e 2)
11. Compilação dos Dados
12. Análise dos Dados
13. Relatório Final
14. Apresentação do Relatório Final

dez/20

week5 week6 week7 week8 week9 week10 week11 week12

11.12 .2 0 } A plicação da P esquisa
17 .12 .2 0 } A plicação da P esquisa

2 2 .12 .2 0 }

Rel. Final

¹Maior risco na realização do cronograma.

Obs.: Em atendimento ao acima, foram evidenciados os ciclos de coleta, para os dois públicos:
•
•

Público 1: Início em 11/12/2020 (sexta-feira) e final em 22/12/2020 (terça-feira).
Público 2: Início em 17/12/2020 (quinta-feira) e final em 22/12/2020 (terça-feira).

QUESTIONÁRIO (FORMULÁRIO ELETRÔNICO)
Destacam-se as principais premissas usadas na elaboração do questionário:
i.

ii.
iii.

Quantidade de questões e linguagem: O questionário deve apresentar poucas perguntas, com
linguagem acessível e adaptado ao público-respondente e o total de 10 perguntas, com tempo
estimado de resposta de 7 a 9 minutos.
Teste Questionário: O pré-teste do questionário deve ser realizado, mediante aplicação prévia
a determinado público, condizente com as características da população estudada.
Seções do Questionário:
o Introdução e contextualização
o Perfil do Respondente.
o Modelo Eleitoral.

Apresentação dos anexos:
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i.

Arquivo Anexo 1 - Pesquisa: Pesquisa de Opinião - Processo Sucessório Eletivo do Colegiado
da Conscienciologia – Voluntários

ii.

Arquivo Anexo 2 - Pesquisa: Pesquisa de Opinião - Processo Sucessório Eletivo do Colegiado
da Conscienciologia – Instâncias e ICs

Link da Pesquisa:
•

Público 1: https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2706181

•

Público 2: https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2706187
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ANEXO 1: Pesquisa: Pesquisa de Opinião - Processo Sucessório Eletivo do Colegiado da Conscienciologia
– Voluntários(as)
Pág. 1.-----------------------------------------------------------------------------------O Colegiado da Conscienciologia (CDC) é o órgão dirigente, formado por equipin maxiproexológica
de intermissivistas com poderes iguais, mulheres e homens conscienciólogos voluntários, eleitos
pela CCCI para atuar nas funções articuladora, consultiva, deliberativa, fiscalizadora, mediadora,
propositiva, de ouvidoria e representativa (íntegra do documento no site do Colegiado da
Conscienciologia).
A criação do CDC foi orientada pelo professor Waldo Vieira, na apresentação do verbete
“Colegiadologia”, publicado no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC, p. 500),
apresentado na Tertúlia 2263 (12.04.2012).
Com mandato de 05 anos, o CDC se encontra na primeira gestão eleita em 24.06.2016. Com o fim
do mandato em junho de 2021, a atual equipe do CDC acolheu sugestões nos últimos 4 anos e
promoveu entrevistas com lideranças da CCCI sobre o processo eletivo próximo. Desse diálogo,
surgiu a oportunidade de ampliar o debate na CCCI.
Com esse objetivo, o CDC promove esta PESQUISA DE OPINIÃO, NÃO DELIBERATIVA, amostral,
aberta e anônima, pautada em critérios científicos, com o objetivo de ouvir os voluntários(as) da
Conscienciologia, quanto ao seu processo sucessório.
Finalizada a pesquisa, em momento oportuno, os resultados serão divulgados e disponibilizados à
CCCI. Contamos com a sua contribuição e participação.
Atenciosamente,
Colegiado da Conscienciologia (CDC)

Pág. 2.- PERFIL DO VOLUNTARIADO
-----------------------------------------------------------------------------------Perg.1.- Qual a sua idade?
(* Esta pergunta é obrigatória )
Perg.2.- Você atua no voluntariado da Conscienciologia?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Sim
Não
Em qual Instituição Consciocêntrica (IC) voluntaria atualmente? Em Caso de mais de uma, optar
pela qual dedica mais tempo.
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
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(* Responder apenas se cumpre :
responderam em " Você atua no voluntariado da Conscienciologia? : Sim da página PERFIL DO
VOLUNTARIADO" .)
AIEC
APEX
ARACÊ
ASSINVÉXIS
ASSIPI
CEAEC
COMUNICONS
CONSCIUS
CONSECUTIVUS
COSMOETHOS
ECTOLAB
EDITARES
ENCYCLOSSAPIENS
EVOLUCIN
IC TENEPES
IIPC
INTERCAMPI
INTERPARES
JURISCONS
OIC
ORTHOCOGNITIVUS
REAPRENDENTIA
UNICIN
UNIESCON
Outro
Qual?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Responder apenas se cumpre :
responderam em " Você atua no voluntariado da Conscienciologia? : Sim da página PERFIL DO
VOLUNTARIADO" e também
responderam em " Em qual Instituição Consciocêntrica (IC) voluntaria atualmente? Em Caso de
mais de uma, optar pela qual dedica mais tempo. : Outro da página PERFIL DO VOLUNTARIADO" .)
_________________________________________________________________________________
Há quanto tempo atua no voluntariado da Conscienciologia (total em anos completos)?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
(* Responder apenas se cumpre :
responderam em " Você atua no voluntariado da Conscienciologia? : Sim da página PERFIL DO
VOLUNTARIADO" .)
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<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mais de 30
Perg.3.- Onde você reside atualmente?
(* Esta pergunta é obrigatória )
País:: _________________________________________________________
Estado:: _________________________________________________________
Município:: _________________________________________________________

Pág. 3.- MODELO ELEITORAL
-----------------------------------------------------------------------------------Após entrevistas com lideranças da CCCI, queremos saber sua opinião sobre três modelos de
votação possíveis de serem adotados no processo eletivo sucessório do CDC em 2021,
apresentados na continuação.
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Perg.4.- OPÇÃO 1: MANTER O MODELO ADOTADO NA PRIMEIRA ELEIÇÃO
Seguindo o modelo da eleição do CDC em 2016, a votação considera a seguinte composição dos
votos:
• Unicin – 2 votos representativos (secretário geral e 1 membro do secretariado)
• Conselho de Epicons – 1 voto individual para cada Epicon
• ICs – 2 votos representativos por IC (coordenador e vice)

Qual o seu grau de concordância com esse tipo de votação?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Concordo totalmente.
Concordo.
Neutro.
Discordo.
Discordo totalmente.
Perg.5.- OPÇÃO 2: MODELO DE VOTO REPRESENTATIVO PARA AS 3 INSTÂNCIAS Unicin, Conselho
de Epicons e Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Considerando a possibilidade de alteração no processo eletivo do CDC, no qual a composição dos
votos tenha o seguinte formato:
• UNICIN: 2 votos (secretário geral e 1 membro do secretariado).
• Conselho de Epicons: 2 votos (coordenador e vice).
• ICs: 2 votos por IC, (coordenador e vice).
Qual o seu grau de concordância com esse tipo de votação?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Concordo totalmente.
Concordo.
Neutro.
Discordo.
Discordo totalmente.
Perg.6.- OPÇÃO 3: MODELO VOTO DIRETO POR VOLUNTÁRIO
Considerando a possibilidade de alteração no processo eletivo do CDC, na qual a composição dos
votos tenha o seguinte formato:
• Votação direta, na qual cada voluntário da CCCI tem direito a 1 voto.
Qual o seu grau de concordância com esse tipo de votação?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Concordo totalmente.
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Concordo.
Neutro.
Discordo.
Discordo totalmente.
Perg.7.- Na sua opinião, qual opção considera mais adequada para 2021?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
OPÇÃO 1: MANTER O MODELO ADOTADO NA PRIMEIRA ELEIÇÃO
OPÇÃO 2: MODELO DE VOTO REPRESENTATIVO PARA AS 3 INSTÂNCIAS.
OPÇÃO 3: MODELO VOTO DIRETO POR VOLUNTÁRIO
Prefiro não responder
Outra (Por favor
especifique)_______________________________________________________
Perg.8.- Qual a sua opinião sobre o direito de voto do Colegiado da Conscienciologia (CDC) nas
próximas eleições?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Sou favorável ao CDC votar nas próximas eleições por voto representativo
Sou favorável ao CDC votar nas próximas eleições por voto direto (cada integrante=1 voto)
Não sou favorável ao CDC votar nas próximas eleições.
Não tenho opinião formada sobre o tema.
Perg.9.- Considerando que há possibilidade de reeleição dos integrantes por mais um mandato,
qual sua opinião sobre a renovação dos membros Colegiado da Conscienciologia (CDC)?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Sou favorável à renovação de TODOS os membros do CDC.
Sou favorável à renovação de PARTE dos membros do CDC.
Não tenho opinião formada sobre o tema.
Pág. 4.-----------------------------------------------------------------------------------Perg.10.- Gostaria de deixar algum comentário?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ANEXO 2: Pesquisa: Pesquisa de Opinião - Processo Sucessório Eletivo do Colegiado da Conscienciologia
– ICs e Instâncias
Pág. 1.-----------------------------------------------------------------------------------Prezados(as) Coordenadores(as) de Instâncias e de ICs da CCCI

Com a proximidade do fim da gestão atual (junho/2021) e em acolhimento às sugestões de diversas
lideranças da CCCI ouvidas pelo Colegiado da Conscienciologia (CDC) nos últimos 4 anos, ações
estão sendo propostas com o objetivo de ampliar o debate sobre o processo sucessório.
Com esse propósito, enquanto REPRESENTANTE LEGAL da Instância / IC, convidamos você gestor
ou gestora, à participação ativa nessa pesquisa DE OPINIÃO, ANÔNIMA, NÃO DELIBERATIVA,
pautada em critérios científicos, cujo objetivo é receber a máxima diversidade de opiniões da CCCI,
quanto à próxima sucessão do CDC.
Na condição de neoinstância independente, cuja criação foi orientada pelo professor Waldo Vieira,
no verbete “Colegiadologia”, apresentado na Tertúlia 2263 (12.04.2012) e publicado no Dicionário
de Argumentos da Conscienciologia (DAC, p. 500), com essa iniciativa o CDC cumpre a função de
OUVIDORIA, legitimada no Colegiado de Intercooperação (24.06.2016).
Essa Pesquisa de Opinião estará disponível para resposta no período de 17 a 22 de dezembro de
2020. Oportunamente, após tabulação técnica os resultados serão divulgados e disponibilizados ao
público da CCCI.
Contribua e motive os voluntários e as voluntárias das respectivas instâncias a participarem,
ativamente desse momento ímpar de liberdade de expressão.
Gratos,
Colegiado da Conscienciologia (CDC)

Pág. 2.- IDENTIFICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------A seguinte pesquisa é direcionada UNICAMENTE aos representantes de ICs, UNICIN e Conselho de
Epicons.
A resposta deve ser única e representará cada Instância.
Perg.1.- Por favor, digite aqui a IC ou Instância a qual representa:
(* Esta pergunta é obrigatória )
_________________________________________________________________________________

Pág. 3.- MODELO ELEITORAL
------------------------------------------------------------------------------------
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Após entrevistas com lideranças da CCCI, queremos saber sua opinião sobre três modelos de
votação possíveis de serem adotados no processo eletivo sucessório do CDC em 2021,
apresentados na continuação.
Perg.2.- OPÇÃO 1: MANTER O MODELO ADOTADO NA PRIMEIRA ELEIÇÃO
Seguindo o modelo da eleição do CDC em 2016, a votação considera a seguinte composição dos
votos:
• Unicin – 2 votos representativos (secretário geral e 1 membro do secretariado)
• Conselho de Epicons – 1 voto individual para cada Epicon
• ICs – 2 votos representativos por IC (coordenador e vice)

Qual o seu grau de concordância com esse tipo de votação?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Concordo totalmente.
Concordo.
Neutro.
Discordo.
Discordo totalmente.
Perg.3.- OPÇÃO 2: MODELO DE VOTO REPRESENTATIVO PARA AS 3 INSTÂNCIAS Unicin, Conselho
de Epicons e Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Considerando a possibilidade de alteração no processo eletivo do CDC, no qual a composição dos
votos tenha o seguinte formato:
• UNICIN: 2 votos (secretário geral e 1 membro do secretariado).
• Conselho de Epicons: 2 votos (coordenador e vice).
• ICs: 2 votos por IC, (coordenador e vice).
Qual o seu grau de concordância com esse tipo de votação?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Concordo totalmente.
Concordo.
Neutro.
Discordo.
Discordo totalmente.
Perg.4.- OPÇÃO 3: MODELO VOTO DIRETO POR VOLUNTÁRIO
Considerando a possibilidade de alteração no processo eletivo do CDC, na qual a composição dos
votos tenha o seguinte formato:
• Votação direta, na qual cada voluntário da CCCI tem direito a 1 voto.
Qual o seu grau de concordância com esse tipo de votação?
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(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Concordo totalmente.
Concordo.
Neutro.
Discordo.
Discordo totalmente.
Perg.5.- Na sua opinião, qual opção considera mais adequada para 2021?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
OPÇÃO 1: MANTER O MODELO ADOTADO NA PRIMEIRA ELEIÇÃO
OPÇÃO 2: MODELO DE VOTO REPRESENTATIVO PARA AS 3 INSTÂNCIAS.
OPÇÃO 3: MODELO VOTO DIRETO POR VOLUNTÁRIO
Prefiro não responder
Outra (Por favor
especifique)_______________________________________________________
Perg.6.- Qual a sua opinião sobre o direito de voto do Colegiado da Conscienciologia (CDC) nas
próximas eleições?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Sou favorável ao CDC votar nas próximas eleições por voto representativo
Sou favorável ao CDC votar nas próximas eleições por voto direto (cada integrante=1 voto)
Não sou favorável ao CDC votar nas próximas eleições.
Não tenho opinião formada sobre o tema.
Perg.7.- Considerando que há possibilidade de reeleição dos integrantes por mais um mandato,
qual sua opinião sobre a renovação dos membros Colegiado da Conscienciologia (CDC)?
(* Esta pergunta é obrigatória )
(* Marque apenas uma opção)
Sou favorável à renovação de TODOS os membros do CDC.
Sou favorável à renovação de PARTE dos membros do CDC.
Não tenho opinião formada sobre o tema.

Pág. 4.-----------------------------------------------------------------------------------Perg.8.- Gostaria de deixar algum comentário?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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