
 

Para agendar um desembolso o aluno deve entrar no site do FPE www.lds.org/pef  e acessar o portal do 

aluno através de seu usuário da conta SUD. Em sua conta o aluno deverá ir até a aba MINHA CONTA em 

seguida na aba DESEMBOLSOS,  então ACRESCENTAR um novo desembolso para a escola. O aluno 

deve informar o valor do desembolso e a data do pagamento (deve ser agendado com pelo menos 8 dias de 

antecedência ao vencimento). Se o pagamento for por depósito deverá informar os dados bancários da escola 

no quadro informações, se o pagamento for por boleto o aluno deverá anexar o boleto. (Ver pergunta 2).       

*Link Passo a Passo para o Desembolso  

O participante precisa saber os dados bancários da escola onde vai ser feito o pagamento, estes dados  são : 

Nome do banco, Número da Agência, número da conta e se possível o CNPJ.  Se o pagamento for com 

boleto não precisa informar estes dados mas precisa anexar o boleto. 

*LinK passo a passo desembolso campo 9,10, e 11  

 

Analisar com cuidado as instruções no corpo do boleto bancário (descontos, validade e multas). 

Na maioria das vezes o desconto está atrelado a uma data antecipada de pagamento, fique atento a isto. 

Então solicite o valor do seu desembolso já com o desconto. 

 

Para pagamentos por boleto a data a ser colocada deve ser o vencimento com desconto (respeitando sempre 

o prazo mínimo de 8 dias de antecedência do pagamento). Se o pagamento for por depósito, colocar uma 

data superior a 8 dias úteis.  

 

* LinK passo a passo desembolso campo 9 

O FPE realiza pagamentos às quartas e sexta-feiras, se seu boleto cair num final de semana ou em dias da 

semana que não sejam estes, você deve antecipar, respeitando os 08 dias de antecedência. 

 

Caso o nome da sua escola não esteja na lista de escolas ao solicitar o desembolso, não se preocupe, coloque 

o nome da escola junto com os dados bancários e se possivel o CNPJ no campo comentários  que 

incluiremos ao processar o seu desembolso. 

*Link de como achar a lista de escola no sistema  

 

http://www.lds.org/pef
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/passo-a-passo-desembolso.pdf
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/passo-a-passo-desembolso.pdf
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/passo-a-passo-desembolso.pdf
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/como-acessar-as-listas-das-escolas-aprovadas.pdf


 

 

 

Deve-se entrar em sua página do aluno, ir na aba MINHA CONTA, em seguida na aba DESEMBOLSOS. 

Ao clicar em ANEXAR DOCUMENTOS abre-se um link para buscar o boleto em seus arquivos.* Ver 

passo a passo de desembolso. 

* LinK passo a passo desembolso campo 11 

 

 

Assim que o pagamento é processado, o sistema envia uma carta de aviso de pagamento ao e-mail 

cadastrado do aluno e do responsável financeiro da escola. Esta mesma carta ficará disponível na página 

principal do aluno no campo ¨documentos¨ no prazo de até uma semana. 

* LinK passo a passo acompanhamento de pagamento   

 

Sim, se o pagamento já tem data definida, ou a escola já enviou os boletos você pode programar os 

pagamentos do ano inteiro, basta que tenha saldo suficiente de empréstimo. 

 

Os desembolsos podem ser feitos no valor do boleto mensal ou 50% o valor do em préstimo, uma vez que 

realizamos pagamento s semestrais. 

 

Não. Deve-se agendar um desembolso para cada boleto e anexar o boleto do mês equivalente. 

 

Assim que o desembolso é finalizado o próprio sistema informa :  desembolso salvo com sucesso!  

 

Somente na aba DESEMBOLSO. 

* LinK passo a passo desembolso  

 

Alguns Motivos comuns de devoluções  são :   

 Falta de Endosso do Lider (deve estar assinado e anexado) 

https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/passo-a-passo-desembolso.pdf
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/acompanhamento-de-pagamento.pdf
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/passo-a-passo-desembolso.pdf


 Contrato sem sem assinatura digital  

 Sem opção de pagamento ( dados bancários ou boletos) 

 Boletos vencidos ou fora do prazo 

 Escolas não  cadastradas no sistema de pagamento da Igreja, cadastro inativo, etc.   

Em  todo cancelamento feito pela administração, é colocado uma  nota ao aluno  informando o motivo e 

os passos que deverá tomar para corrigir o problema. Esta nota aparece no campo histórico no portal do 

aluno, na página principal.   

* LinK do passo a passo histórico do aluno 

 

O aluno deverá entrar em contato com o Centro de Serviços (0800-773-3446) que deverá fazer uma 

solicitação de exceção de desembolso para a administração. 

 

O pagamento para a escola não será efetuado, porém, você pode solicitar um boleto avulso para quitar as 

parcelas em atraso para que seu pagamento seja liberado. Lembramos que o participante deve ser optante 

por Débito Automático e este deve estar ativo e funcionando mensalmente para que não gere atraso no seu 

pedido de desembolso.  Dúvidas ligue para 0800-773-3446. 

* LinK para o formulário do débito automático 

 

 

Para anexar documentos o participante deve entrar em sua página, ir na aba MINHA CONTA em seguida na 

aba DOCUMENTOS, então acessar um link onde poderá anexar os documentos. Também pode ser anexado 

na página inicial no link CARREGAR DOCUMENTOS. 

* LinK passo a passo anexar documento 

 

Foi substituída pela aba EMPRÉSTIMOS. 

 

Qualquer pessoa que tenha uma conta no LDS ACCOUNT, membro ou não membro, que seja maior de 18 

anos (exceto Cônjuge ou Bispo do Participante).

 O corresponsável não é responsável financeiro pelo empréstimo do participante. 

 O corresponsável oferecerá incentivo e conselhos ao participante quando este enfrentar dificuldade. 

 O corresponsável acompanha o participante, ajudando-o no compromisso de devolução do 

empréstimo. 

 O corresponsável aceitará ligações telefônicas do FPE, para discutir o progresso do participante.  

 O corresponsável autoriza o uso de seus dados pessoais por tempo indeterminado, para propósitos 

relacionados ao empréstimo ou paticipação no programa do FPE.  

 O corresponsável manterá a confidencialidade das informações do empréstimo do participante. 

https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/passo-a-passo-historico.pdf
http://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/autorizacao-debito-automatico1.pdf
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/passo-a-passo-anexar-documento.pdf


O propósito do mentor é acompanhar o plano de autossuficiência do membro dentro do programa do FPE. 

 

No Curso PPS/Educação para Melhor Emprego é ensinado sobre planejamento educacional, profissional e 

financeiro. O curso irá ajudar o candidato a traçar metas e a buscar melhores recursos para alcançar suas 

metas. 

 

Não. Porém ele deverá assistir a última aula em uma outra turma. É obrigatório que o aluno participe de 

todas as aulas. 

 

 

O Curso PPS/Educação para Melhor Emprego deve ser feito pelos novos candidatos ao FPE ou pelos antigos 

participantes do programa que desejam fazer um novo pedido de empréstimo para um novo curso. 

 

O FPE cobre todos os cursos de até 36 meses sendo eles Profissionalizantes, Técnicos e Tecnológicos. 

Cursos Superiores com mais de 36 meses como Licenciaturas e Bacharelados poderão ser aprovados pelo 

FPE em caráter de exceção, conforme passos (link) 

http://www.bemestarbr.net.br/images/Processo_Pedido_Excecao_Vers%C3%A3o_Novo_FPE.pdf 

 

A cada parcela paga em dia o sistema aplicará 25% de desconto sobre o valor da parcela paga, lançando este 

valor como crédito no seu empréstimo.  

 

Toda e qualquer mudança no seu empréstimo deve ser informada imediatamente ao FPE por dois motivos: 

 Se voce já tem pagamento agendado para a referida escola, e não nos informa, este pagamento pode 

ser efetuado e isto irá reverter em uma divida para você. 

 Somente depois do cancelamento do curso no sistema, abrirá um novo link para você fazer uma 

nova solicitação. 

 

 

http://www.bemestarbr.net.br/images/Processo_Pedido_Excecao_Vers%C3%A3o_Novo_FPE.pdf


Se o participante tiver uma justificativa para um salário futuro maior do que o aprovado na lista de escolas, 

ele pode fazer suas observações e submeter para análise, caso contrário, o sistema calculará 

automáticamente o valor a ser emprestado, para que o valor das parcelas futuras não ultrapasse 10% da 

renda futura.  

 

Para os participantes do FPE e que já terminaram os estudos essa informação só aparecerá se os alunos 

aceitarem em sua página do aluno o novo contrato de empréstimo.  

* LinK passo a passo de como aceitar o novo contrato 

 

 

Leva normalmente 30 dias para ser aprovado pelo comitê local. Depois desta aprovação o aluno deve fazer o 

Curso PPS/Educação para Melhor Emprego, para fazer sua solicitação de empréstimo no sistema, se ainda 

não tiver feito. Depois de submetida esta requisição, ainda passará por 2 aprovações no sistema para solicitar 

o pagamento.  

 

É analisado basicamente as condições financeiras, carreira, escola e curso escolhido. O propósito destas 

análises é avaliar se a exceção ajudará o membro a alcançar a autossuficiência. 

 

Pode demorar até 20 dias. Para analisar uma escola é preciso que o Gerente do CA da região visite a escola, 

analise os cursos e as carreiras na região. 

 

Se o valor da parcela futura for maior que 10% da renda futura o sistema vai recalcular o valor solicitado 

automaticamente, diminuindo o valor a ser liberado até que o valor da parcela futura não ultrapasse os 10% 

da renda futura. 

 

Esta informação está diponível na lista de escolas e cursos aprovados pelo FPE no site www.lds.org/pef 

* LinK do passo a passo de como acessar as escolas 

 

Irá aparecer uma mensagem e um link na página inicial do aluno. 

http://www.lds.org/pef
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/como-acessar-as-listas-das-escolas-aprovadas.pdf


* LinK passo a passo até aparecer o link 

 

Os 40% de desconto estão disponíveis para os novos participantes do FPE ou para quem fez a renovação do 

empréstimo no novo sistema do FPE que cadastraram um corresponsável www.lds.org/pef .  

Os 15% de desconto para quem mantém o empréstimo em dia, esta disponível para todos os participantes 

que cadastrarem um corresponsável.   

* LinK para a tabela dos incentivos. 

 

Na página do aluno ele poderá consultar essa lista indo na aba ESCOLAS APROVADAS.  

* LinK passo a passo de como acessar a lista de escolas  

 

Sim. Ele já pode solicitar um novo empréstimo se estiver no último semestre do curso atual e do empréstimo 

vigente. 

 

Sim, desde que o valor da parcela futura do empréstimo seja inferior aos 10% da renda futura. 

 

* LinK para o Guia Prático 

 

 O primeiro pagamento de devolução é feito antes do dinheiro ser pago à escola.  

 Pequenas prestações mensais são feitas durante o curso.  

 Seis meses depois da formatura (ou desistência), iniciam-se os pagamentos maiores, ou seja a 

devolução total do valor emprestado, com base em uma programação estabelecida e com uma 

pequena taxa de juros. O valor de seus pagamentos depois de sua formatura dependerá do valor que 

você pediu emprestado.  

 Os participantes esforçam-se para reembolsar o empréstimo o mais depressa possível, a fim de se 

livrarem de dívidas e disponibilizar o dinheiro para abençoar outras pessoas que necessitam de ajuda.  

 

http://www.lds.org/pef
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/descontos-para-novos-alunos.pdf
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/como-acessar-as-listas-das-escolas-aprovadas.pdf
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/passo-a-passo-desembolso.pdf


 Os líderes acompanham o progresso do participante e os motivam a matricularem-se no Instituto.  

 Os líderes trabalham em conjunto com os gerentes dos Centros de Serviços de Autossuficiência, que 

ajudam os jovens adultos a: reconhecer seu potencial; escolher uma carreira e uma escola; planejar 

suas finanças; obter recursos pessoais, da família, comunidade, e trabalhar para alcançar seus 

objetivos.  


