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1. Requisitos Básicos 
 Entrevista e aprovação de um membro do Bispado (não mais da estaca) 

 A partir de 18 anos de idade. Acima de 30 anos é necessário pedido de exceção (Mais informações acesse www.autossuficiencia.lds.org.br) 

 Considerar os recursos da comunidade antes de aplicar para o FPE (por exemplo, FIES, PROUNI, SISUTEC, etc.) 

 Membro da Igreja há pelo menos 1 ano (serviço missionário não é mais um requisito) 

 Sem condições de pagar os estudos, mesmo com a ajuda de familiares 

 Possuir recomendação válida para o Templo ou padrão de dignidade equivalente 

 Se é solteiro(a) entre 18 e 30 anos, estar matriculado(a) e frequentando o Instituto 

 Realizar o Curso PPS – (Curso Preparatório) e todas as tarefas designadas e ter cadastro completo junto ao site LDSJobs.org 

 Iniciar o processo 3 meses antes das aulas e preencher o pedido do empréstimo no site www.lds.org/pef. 

 Indicação de corresponsável para o empréstimo* 
* O corresponsável pode ser qualquer pessoa acima de 18 anos (membro da Igreja ou não) e precisará ter uma conta no site ldsaccount.lds.org. O corresponsável não 

terá nenhuma responsabilidade financeira sobre o empréstimo, seu papel principal será o de acompanhar o aluno e ajudá-lo em seu comprometimento com o programa. 
Será o contato mais próximo do FPE com o participante, podendo até responder em seu nome quando necessário. 

 

2. Gastos que o FPE Custeia (o FPE irá pagar somente as mensalidades que vencerem após a aprovação do empréstimo) 

 Matrícula, mensalidades e taxas para cursos técnicos, tecnológicos e graduação* (*exceção) 

 Gastos com transporte e cursos de línguas não serão custeados. 
 

3. Cobertura do Empréstimo 
 Os empréstimos serão aprovados somente com base na lista de carreiras, cursos e escolas pré-avaliadas pelo gerente do Centro de  

Autossuficiência da região. Esta lista pode ser obtida com o professor do curso PPS, no centro de autossuficiência ou através do blog do 
FPE www.fundoperpetuo.wordpress.com. 

 O FPE está disponível para cursos com duração de até 36 meses (profissionalizantes, técnicos e tecnológicos), podendo ser emprestado 
até 100% do valor do curso. Para cursos com mais de 36 meses o valor emprestado será de até 50%. Para cursos de graduação e 
candidatos acima de 30 anos de idade, será necessário fazer um pedido de exceção.  Mais informações sobre como solicitar uma exceção acesse 

www.autossuficiencia.lds.org.br. 

 Limite Máximo de até R$ 7.500,00 por ano e de até R$ 30.000,00 no total dos empréstimos. (O valor da parcela depois dos estudos não pode ser 

maior que 10% da renta futura).  
 

4. Empréstimo e Aprovação 
 O (a) candidato (a) deve começar o processo de solicitação de um empréstimo ou renovação cerca de três meses antes do início do 

período letivo e da data na qual o dinheiro deve ser pago à instituição. 

 Após a pré-aprovação do Comitê do FPE, o (a) candidato (a) deverá ligar para a Central de Serviços FPE (0800-773-3446), para realizar a 
entrevista inicial de empréstimo. 

 O aluno receberá por e-mail o contrato de empréstimo, juntamente com as demais instruções. 

 O (a) candidato (a) deverá enviar a declaração de duração e valor do curso, emitida pela instituição de ensino. Para renovações de 
empréstimos o participante deverá também apresentar as declarações de adimplência ou boletim financeiro e histórico escolar ou boletim 
de notas e frequência. 

 Os participantes são responsáveis por anexar a documentação e agendar os pagamentos através do site do FPE. 

 Caso o (a) aluno (a) mude de Instituição ou de curso, haverá o cancelamento da aprovação e um novo empréstimo deverá ser solicitado. 
 

5. Pagamento às Instituições de Ensino 
 Os pagamentos serão semestrais e efetuados somente à Instituição de Ensino através de boleto bancário ou depósito bancário. Não existe 

a possibilidade de reembolso ao aluno ou terceiros. (Do valor  aprovado, o aluno poderá utilizar 50%  no primeiro semestre vigente do empréstimo e os outros 50% no segundo semestre 

vigente do empréstimo. Deve haver um intervalo de 6 meses entre os pagamentos semestrais à instituição).  
 Cópias dos comprovantes de pagamento deverão ser obtidas no site do FPE (www.lds.org/pef) ou solicitadas a Central de Serviços FPE. 

 Se houver devolução, por parte da instituição, do valor parcial ou integral recebido do FPE, o mesmo deverá imediatamente ser depositado 
na conta corrente do FPE para abatimento da dívida do aluno. 

 Em hipótese alguma haverá liberação automática de pagamento do FPE à escola. É necessária a assinatura do (a) aluno (a) em toda a 
documentação legal e na solicitação de pagamento à escola. 

 

6. Parcelas de R$20,00 ou R$ 50,00 (durante os estudos) 
 O participante deverá pagar uma parcela no valor de R$ 20,00 antes do primeiro desembolso à instituição de ensino e deverá continuar os 

pagamentos mensalmente no primeiro dia do mês até o início do pagamento das parcelas maiores. O (a) aluno (a) deve manter suas 
parcelas sempre em dia. Na renovação do contrato, o pagamento à escola só será liberado se o pagamento do empréstimo estiver em dia. 

 Durante os estudos o aluno paga uma parcela de R$20,00 de volta ao FPE (Cursos até 36 meses) e uma parcela de R$ 50,00 (Cursos 
acima de 36 meses). 

 É obrigatório o uso do Débito Automático como forma de pagamento, através dos bancos, (Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, HSBC, 
Itaú ou Santander). O aluno pode obter uma conta bancária serviços essenciais (sem cobrança de tarifas) junto aos bancos que oferecem 
esta modalidade. 

 

7. Parcelas Maiores (após os estudos) 
 O pagamento das parcelas maiores inicia no primeiro dia do sexto mês subseqüente a conclusão dos estudos ou desistência do mesmo. 

Os juros aplicados sobre o saldo devedor, será próximo ao índice oficial de inflação do país, hoje 4,1% ao ano. 

 O valor mínimo para pagamento das parcelas maiores será de R$ 30,00 e o prazo máximo para quitação da dívida será de 48 meses 
(quatro anos). 

 O participante poderá conseguir até 40% de desconto sobre o empréstimo, de acordo com o desempenho (boas notas (5%), graduação 
(10%), emprego (10%) e pagamentos em dia (15%)). 

 O empréstimo deverá ser pago independentemente da satisfação do (a) aluno (a) com o curso, ou sua condição de emprego. 
 

Central de Serviços FPE (0800-773-3446) / www.fundoperpetuo.wordpress.com / www.lds.org/pef  / www.autossuficiencia.lds.org.br 

 

http://www.autossuficiencia.lds.org.br/
http://www.lds.org/pef
file://LDSSAOW002.LDSCHURCH.ORG/SHARED/Autossuficiencia/Fundo%20Perpétuo%20de%20Educação/Documentos%20FPE/ldsaccount.lds.org
http://www.fundoperpetuo.wordpress.com/
http://www.autossuficiencia.lds.org.br/
http://www.lds.org/pef
http://www.fundoperpetuo.wordpress.com/
http://www.lds.org/pef
http://www.autossuficiencia.lds.org.br/

