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Financiamento Solidário do Doutorado

Prof. Me. Cídio Lopes de Almeida

Carxs Amigxs!

O paradoxo de ser professor na nossa cultura brasileira encontra-se 

justamente no financiamento da formação do próprio profissional da 

educação. Seus ganhos e situação precarizada de trabalho impede 

diretamente que ele próprio possa investir na sua formação profissional. 

De um lado sabemos que melhor qualificação do professor produz impactos 

não só na sua vida pessoal, mas na comunidade em geral, sobretudo na 

comunidade de estudantes que procuram a educação pública. 

A educação pública brasileira tem sido percebida, infelizmente, como 

sendo aquela para quem “não pode pagar”. Um erro fundamental para o que 

conhecemos por Estado Moderno, no qual todos os indivíduos são cidadãos 

com direitos e deveres. Sendo a educação um direito fundamental, pois é 

daí que a vida da pessoa poderá ser organizada e ele ser sujeito da sua 

própria história. Sem uma boa educação, privamos o indivíduo logo nessa 

arrancada. 

Nesse quadro é que recorro aos amigos para me auxiliarem nessa jornada de 

financiamento de mais essa etapa da minha formação acadêmica. 

Ademais, em retribuição a essa solidariedade, reporto alguns links abaixo 

do meu trabalho aqui no site AMF3. Em sua grande maioria conteúdos 

abertos e públicos para quem deseja estudar em geral. Expressando, desse 

modo, minha retribuição a todos que já foram solidários comigo nessa 

jornada pessoal de outras qualificações. 

Projeto destinado aos estudiosos de sociabilidades filosóficas: 

https://amf3.com.br/work/maconaria-na-universidade

Canal no Youtube com mais de 337 vídeos: 

https://www.youtube.com/channel/UCQq8HV-8keoR60STZ36x2TQ

Projeto destinado a formação de Professores da Educação Básica: 

https://amf3.com.br/work/filosofia-da-educacao/

Roteiro aberto para quem deseja exercitar-se nos estudos de Filosofia: 

https://amf3.com.br/work/roteiro-estudos-filosoficos/

Roteiro aberto de Estudos Teológicos: 

https://amf3.com.br/work/teologia-da-libertacao/

Grupo de Pesquisa destinado a interessados em Mestrado e Doutorado em 

Ciências das Religiões e Fenômeno da Maçonaria: 

https://amf3.com.br/work/maconaria-na-universidade
https://www.youtube.com/channel/UCQq8HV-8keoR60STZ36x2TQ
https://amf3.com.br/work/roteiro-estudos-filosoficos/
https://amf3.com.br/work/teologia-da-libertacao/
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https://amf3.com.br/work/grupo-de-estudos-e-pesquisas-da-arte-real/

Em formado variado, mesclando conteúdos totalmente gratuito ou a baixo 

custo, tenho ofertado conteúdos para os seguintes públicos: 

- Maçons que procuram conteúdos educativos para sua auto-formação em 

Loja. 
- Estudantes de Graduação com foco Licenciaturas, formação de 

professores. 
- Pessoas em busca de orientação espiritual/filosófica 
- Estudantes de alguns cursos pontuais: Teologia, Direito, Pedagogia, 

Filosofia, Medicina. 
- Profissionais de Educação, sobretudo os da Educação Infantil e 

Fundamental I e II. 

Em grande medida por todos esse trabalho oferecido ao público em geral em 

2020 recebi o título de Embaixador Global para a Felicidade dos Povos. 

Projeto coordenado e concebido pela Prof. Dra. Maria Graça Borges 

Castanho da Universidade dos Açores, Portugal. 

https://amf3.com.br/embaixador-da-felicidade/

Pelo exposto, conto com a solidariedade de vocês. 

Cídio Lopes de Almeida

11 9 9551 4141

PIX: CPF 00965926648
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