
 
Diretrizes para Solicitação de Pedidos de Exceção- FPE 

          
O membro deve verificar se o curso pretendido faz parte da lista de empregos, cursos e escolas pré-avaliadas pelo 
Centro de Autossuficiência da região. Esta lista pode ser obtida com o professor do curso PPS, no centro de 
autossuficiência ou através do site www.autossuficiencia.lds.org.br. 
 
Exemplos de possíveis solicitações de exceção:  
1 - Irmãs que são chefes de família, mesmo acima de 30 anos de idade, para cursos de curta duração 
2 - Membros que precisam de ajuda para terminar os últimos anos da faculdade 
3 - Membros que precisam de uma graduação na área em que já trabalham a fim de obter melhor emprego 
 

1.       O membro deve escrever uma carta ou e-mail ao bispo relatando seu pedido e incluindo as seguintes                    
informações: 

         Nome 

         Dados de Contato 

         Ala/Ramo e Estaca/Distrito

         Idade 

         Missão (Justificar caso não tenha servido) 

         Já é Participante do FPE? 

         Estado Civil 

         Filhos 

         Trabalho Atual 

         Renda Individual, Renda Familiar e Perspectiva de Renda Futura 

         Moradia, Aluguel? Valor? 

         Curso Pretendido 

         Duração Curso 

         Nome da Escola 

         Valor Anual do Curso 

         Valor Anual do Empréstimo 

         Justifique seu pedido incluindo as possibilidades reais de trabalho e outras informações relevantes 

 
2.       O Bispo deve entrevistar o membro e avaliar os 3 requisitos principais do FPE: 

         Dignidade (possuir recomendação válida para o Templo ou padrão de dignidade equivalente); 

         Necessidade (sem condições de pagar os estudos, mesmo com a ajuda de familiares); 

         Determinação (desejo e disposição em buscar sua autossuficiência). 
  

3.       Caso o Bispo recomende: 

         Fazer a recomendação ao Pres. Estaca e relatar o que torna esse candidato único e merecedor de 
uma exceção; 

         Obter a concordância do Pres. Estaca e enviar (por carta ou e-mail) a solicitação com a anuência de 
ambos para o escritório do Fundo Perpétuo de Educação aos cuidados de Sônia Cobra através do e-
mail: comunicadofpe@ldschurch.org ou Av. Prof. Fco Morato, 2.430 – São Paulo – SP. 
  

4.       Os pedidos serão avaliados pelo Comitê de Autossuficiência e FPE da Área, e em seguida a resposta será 
dada aos líderes do sacerdócio. 

 
 
 

Estas diretrizes também estão disponíveis no site site www.autossuficiencia.lds.org.br, seção Fundo Perpétuo de 
Educação. 
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