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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Eliu Cardozo Sáez contribuiu para o dicionário com 13 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar
nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org
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consciencia colectiva global
Um processo de aquisição de novos conhecimentos, envolvendo a humanidade para pensar e Pesquisar entre todos
(sem discriminação de raça, Credo, ideologia ou religião), a solução dos problemas que afectam uma melhor
convivência. É uma postura em pensar e agir que ultrapassa os interesses subordinados que existem em cada país ou
região e não permitir que a humanidade alcançar um desenvolvimento mais harmonioso e sustentável com a natureza
e o meio ambiente.

coopetitividad humana
Trata-se de um humano e solidariedade acto que as pessoas são mais saudáveis do que sua condição social,
econômica e ideológica em promover atitudes cooperativas para empunhar uma competição individual em
relacionamentos, não para a imprensa ou apresentados em contrário, Mas para ajudá-lo e apoiá-lo.

dehacente
Suportado em consistência, o que é dito faz e assim adversa, incoerência, ele diz, mas não é cumprido ou faz.
Dehacente é definida, como a ação de dizer e fazer o que é consistente em seu desempenho, público ou privado.

delirios
No singular, é a ação de rave. Distúrbios mentais causados por uma doença. Larousse, (1. 985). Grande agitação
causada pelas paixões, emoções ou sentimentos. A partir daí que ilusões (plurais) podem ser associados a vários
produtos de manifestações de perturbações internas. Delírios de grandeza, de perseguição, de ser importante, etc.

demointercultural
A democracia em que as várias culturas dos povos são reconhecidas, no exercício de seus direitos humanos e sociais
fundamentais. Isto contribui para o desenvolvimento de políticas públicas interculturais e de gestão pública
transcultural.

desafeccion a la participación ciudadana
Bom é uma atitude que assumir que as pessoas, quando o estado ou governo ao invés de promover políticas públicas
que promovem a participação dos cidadãos, mas prefiro ignorar, Chase ou desqualificar aqueles que tentam dar suas
contribuições para o comum. Especialmente em políticas públicas. A partir daí se origina a falta de motivação e outros
comportamentos de apatia e indiferença para com os assuntos públicos.

gerencia desestructurada
Consiste em superar o pensamento estruturado, linear, rígido ou reducionista e mudar-se para uma nova ética de
conhecimento que valoriza tanto a condição humana quanto a qualidade nas organizações sociais e que, por sua vez,
está ao serviço da sociedade. Esta visão gerencial não estruturada e complexa permite uma maior compreensão do
mundo da vida e, portanto, os esforços a serem feitos em favor da humanidade.

globalizacion positiva
Este conjunto de forças é feito variando a retrolavagem da globalização negativo, tais como grupos de solidariedade
inter-transdiciplinarios luta de suas visões diferentes para um equilíbrio entre o ser humano e o eco-planetário.
(Ecológico Zoo) e criar condições para uma paz, que favoreçam relações harmoniosas entre os seres humanos, sem
discriminação de raça, Credo, ideologia ou religião.

globalización negativa

Apoiado em Zidmund Bauman, inventou este conjunto de forças, tais como: capital, finanças, comércio, informação,
crime, máfias, tráfico de drogas, tráfico de armas, todas essas forças minaram as instituições coletivas de ac ção. Eles
não reconhecem as leis nacionais, eles odeiam as limitações impostas pelos códigos legais.

la demointerculturalidad
É a democracia que reconhece as diversas culturas e visões de mundo que existem nos povos, é o pleno exercício dos
seus direitos humanos e sociais fundamentais. Esta concepção contribui para o desenvolvimento de políticas públicas
interculturais e de gestão pública transcultural. Nesta democracia, o fator fundamental é a multidimensionalidade do
ser humano (biológico, cultural e espiritual), em uma multiferencialidad da realidade, sendo o fator fundamental dessas
relações a complexidade.

liderazgo transdisciplinario
É essa pessoa e grupo de pessoas que apoiaram o pensamento complexo procuram desenvolver, orientar e liderar
estratégias de pensamento e ação para confrontar sua realidade. O líder transdisciplinar vê além das disciplinas,
centra-se na resolução de problemas complexos, sem exclusão ou scytoism e assume a realidade em suas visões
diferentes.

metapolitica de la participación ciudadana y control de la gestión estatal &#40;mpccge&#41;
Ir mais longe do que a tradicional política ou instrumental de raciocínio que não permitem (dificultar) por meios diretos,
que o cidadão ou cidadã de falar, levantar suas queixas, queixas a uma instituição que tem a capacidade de ser capaz
de corrigir, avaliar ou monitorar o que cidadão Express. Daí a necessidade de desenvolver novas teorias e instituições
que se envolver com os cidadãos.

metapolitica del control social
É adotar uma atitude ativa e participativa nos assuntos públicos pelo cidadão ou cidadã (mais de ideologias ou
posições políticas), para fazer o monitoramento e controle para gerenciar o estado público. O objetivo do
desenvolvimento sustentável 17 (UN) apresenta-se como uma necessidade e um desafio a fim de alcançar um
desenvolvimento humano sustentável. (Local, nacional, global).

