
CURSO PLANEJAR PARA O SUCESSO

Treinamento para os Professores e Especialistas de Estacas



O que é o Fundo Perpétuo de Educação?



• Disponível para todos os membros a partir de 18 anos;

• 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 será necessário fazer um pedido de exceção através das cartas de 
pedido de exceção e o valor emprestado será de até 50%*.

• O limite anual de empréstimo é de até R$ 7.500,00 e o limite total por aluno é de até R$ 30.000,00.

• O aluno que fizer um curso de até 36 meses terá até 3 anos para quitar seu empréstimo. O aluno que 
fizer um curso de mais de 36 meses terá até 4 anos para quitar seu empréstimo.

• O FPE concede até 40% de descontos sobre o valor total do empréstimo para os alunos que:

 Estiverem em dia com os pagamentos mensais (15% de desconto)

 Obtiverem boas notas (5% de desconto)

 Se formarem no curso (10% de desconto)

 Encontrarem um emprego na área em que se formou (10% de desconto)



Carta de Exceção 
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 - Membros acima de 30 anos 
2 - Membros cujo o curso escolhido for acima de 36 meses

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
· Informação sobre Missão
· 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:
· A concordância (assinatura) pode ser enviada por carta ou e-mail para o 

escritório do Fundo Perpétuo de Educação aos cuidados de Marcos Silva através do 
e-mail: comunicadofpe@ldschurch.org ou Av. Prof. Francisco 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.

http://www.autossuficiencia.lds.org.br/
mailto:comunicadofpe@ldschurch.org
http://www.autossuficiencia.lds.org.br/




Mudanças e  Procedimentos para o 

Desembolso 
• A partir de Janeiro de 2015 os pagamentos as escolas 

serão apenas por boletos bancários

• O Débito Automático ( Parcelas de R$ 20,00 ou R$ 50 ,00) não funcionando 
impedirá de fazer o desembolso a escola

• Para que o Pagamento a escola seja realizado o 
Participante do FPE precisa estar em dia nos últimos 
04 meses que antecede ao desembolso.



Requisitos para o  Fundo Perpétuo de Educação?







Indicação de corresponsável para o empréstimo*.

* O corresponsável pode ser qualquer pessoa (exceto cônjuge ou 
bispo) 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.

//LDSSAOW002.LDSCHURCH.ORG/SHARED/Autossuficiencia/Centros de Autossuficiência/Mentores/Materiais para Convidados CCN/Anexos Mentores/ldsaccount.lds.org


Instruções para o Curso

Planejar Para o Sucesso





Mudanças ocorridas no manual
Algumas mudanças foram feitas no manual do curso no decorrer do ano 
passado:

Esse DVD foi 
descontinuado e não 

será substituído.

Esses Slides foram 
descontinuados.

Os Institutos não 
administram mais o FPE. 

Hoje é o Centro de 
Autossuficiência Área Brasil 

quem administra o FPE

A preparação para o 
professor foi 

revisada e 
atualizada e será 
apresentada no 
próximo slide

Entrevista Centro de Serviços FPE para o 
empréstimo e compromissos

Esforço, fé, integridade, autossuficiência.
Ajuda de líderes, Centros de Autossuficiência.

Planejar & 
Qualificar-se

Pagar o Empréstimo.
Melhorar o Emprego.
Estudar e Formar-se

Comprometer-se

Inscrever-se

Curso Planejar para o Sucesso. Entrevistas com o 
os lideres do Sacerdócio.

Sonhar                                                                                 Devocional sobre Educação e Emprego

Inscrição no site do FPE 
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Preparação para o professor

O professor deve conhecer muito bem cada em destes recursos:
• Este guia do professor, as suas escrituras e anotações;
• O livro de Exercícios do Participante para todos os alunos; certifique-

se de convidar todos a trazerem suas escrituras;
• Documento Perspectiva de Carreira (mais instruções a seguir), se possível 

forneça cópias para os alunos usarem durante a aula; Lista de escolas 
e cursos aprovados FPE para a sua região, se possível forneça cópias 
para os alunos usarem durante a aula; 

• Documento “Passo-a-Passo para a Obtenção do Empréstimo”;

Recursos de que precisará para ensinar o Curso Planejar Para o Sucesso acham-se 
relacionados abaixo. Se tiver alguma pergunta, entre em contato com o Gerente 
do Centro de Autossuficiência  da sua região:



Perspectiva de Carreira
1.No site LDSJobs.org vá até 
o link Encontrar um Centro

2.Depois digite o nome do Centro de 
Autossuficiência mais próximo de você

3.No site do Centro vá até o link 
DOWNLOAD CARRER OUTLOOK

4.Esse documento tem as informações de emprego, 
curso, carreira e salários para a região escolhida



Lista de Escolas e Cursos Aprovados FPE

Hoje o FPE só aprova empréstimos para cursos e escolas previamente aprovadas pelo 
Gerente de Autossuficiência da região. A lista está disponível no site 
www.lds.org/pef e deve ser acessada com usuário e conta SUD.

Se o aluno deseja fazer um curso 
ou estudar em uma escola que 
não está na lista, não se preocupe, 
o aluno poderá solicitar o FPE e no 
momento do preenchimento ele 
deverá informar a escola e o curso 
e o Gerente de Autossuficiência 
irá analisar se essa escola e curso 
são aprovados para o uso do FPE!

http://www.lds.org/pef




Como acessar as listas de 
escolas aprovadas pelo FPE



Portal FPE
https://pefstudent.ldschurch.org/pt/pef/Account/LogOn?ReturnUrl=%2Fpt%2Fpef

*Para entrar no portal do FPE é necessário ter uma conta SUD 
vinculada a um numero de membro.

Entre com o seu usuário e 
senha de sua conta SUD*

https://pefstudent.ldschurch.org/pt/pef/Account/LogOn?ReturnUrl=/pt/pef


*Para entrar no portal do FPE é necessário ter uma conta SUD vinculada 
a um numero de membro.

Ao entrar pela primeira vez 
você deverá preencher suas 
informações pessoais e depois 
deverá gravar essas 
informações



Essa é a pagina inicial 
do portal do FPE !

Para encontrar a lista 
das escolas aprovadas 
pelo FPE você deverá 
clicar na aba ESCOLAS 
APROVADAS



Após clicar nessa aba você 
poderá selecionar o Estado e a 
Cidade que pretende consultar.

Após selecionar essas 
informações a lista de escolas 
abrirá automaticamente na 
mesma página para que você 
possa consultar.

Para imprimir basta clicar 
nesse link!



Esta é a lista em PDF que 
o site disponibilizará para 
você poder imprimir!



Ler todo o Guia do Professor (D&C 11:21) estudar o Passo-a-Passo do Fundo Perpétuo 
de Educação;

 O Professor precisa incentivar os participantes a anotarem todas as idéias que vierem a 
mente durante o curso 

 O PPS não é uma palestra motivacional , o Professor não é um consultor profissional, más é o 
responsável por incentiva-los a tomar decisões e buscar a confirmação do espírito .

Respeitar o tempo de cada aula;

Incentivar os alunos a ler o Livro de Exercícios do Participante em todas as aulas (p. 3 
Manual do Prof.);

Incentivar os alunos a visitarem o Blog do FPE para maiores informações 
(www.fundoperpetuo.wordpress.com) 

Usar o material do curso, evitar acrescentar filmes e citações extras;

Visitar o Blog do FPE para informações, instruções e documentos. 
(www.fundoperpetuo.wordpress.com) .

Considerações Gerais

http://www.fundoperpetuo.wordpress.com/
http://www.fundoperpetuo.wordpress.com/




• Enfatizar a participação dos alunos

• Ler juntos as páginas 4-8 do Manual do
Aluno (Destacar as tarefas com o desenho do 

computador);                                               Pedir                                    
o compromisso                                             de 
cada aluno fazer suas tarefas e lição de casa.

• Ajudar o aluno criar sua conta LDSAcount 
(http://ldsaccount.lds.org)

• Apresentar o Passo-a-Passo para obtenção 
do FPE;

• Apresentar a Lista de Escolas e Cursos 
Aprovados;

http://ldsaccount.lds.org)/


• Tirar dúvidas que surgiram durante a 
semana; (No caso de dúvidas o 
professor e os alunos podem ligar 
para o Centro de Serviços FPE 0800-
773-3446);

• Apresentar o site www.ldsjobs.org;
Lembrando que cada aluno deve ter 
Seu cadastro 90% no LDSJob´s;

• Examinar as páginas 9-11 do Manual do
aluno com os alunos; (Neste momento, 
deve-se usar a lista de escolas aprovadas 
para auxiliar os alunos na definição de sua 
carreira, escola e profissão). Lembrando que se 
a escola escolhida ou curso não estiver na lista, 
será necessário análise do gerente do CA.  

http://www.ldsjobs.org/


• Tirar dúvidas que surgiram durante a 
semana; (No caso de dúvidas o 
professor e os alunos podem ligar 
para a Centro de Serviços FPE 0800-
773-3446);

• Apresente o modelo de Orçamento Familiar 
e Pessoal do Guia Finanças da Família; 
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-
materials/04007_por.pdf?lang=por

• Faça com os alunos às páginas 12 à 14 do 
Manual do aluno;

• Para os alunos do Fundo Perpértuo,
Apresente o site do FPE(www.lds.org/pef),
e deixe bem claro que para a próxima aula todos 
devem estar com seu requerimento concluído 
no sistema, sem isto, o aluno não ira receber o 
certificado de conclusão do curso. Fique  a 
disposição para dúvidas e também a Central de 
Serviços 0800-773-3446;

https://www.lds.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/04007_por.pdf?lang=por
http://www.lds.org/pef


• Usar o Passo-a-Passo do FPE para fazer o checklist que os alunos deverão seguir;

• Verificar se os alunos fizeram a entrevista com o Bispado e se 
já pegaram a assinatura no Formulário de Entrevista e 
Recomendação; O Novo formulário exige apenas a assinatura 
de um membro do bispado.

• Certificar que o Requerimento esteja completo no sistema do FPE 



Lista de Frequência do curso

O professor deverá enviar a lista de frequência para o 

Gerente do CA sempre que acabar um curso



Lista de Frequência

Curso Planejar Para o Sucesso

Centro de Autossuficiência -

Nome Estaca Data da 1ª aula
Data da última 

aula

Essa lista estará disponível para download no Blog do FPE

Esta lista deve ser preenchida pelo professor do PPS, 

e enviada a cada término de turmas para o Gerente 

do CA responsável por sua região.

E os gerentes dos CAs enviarão para o e-mail abaixo:

comunicadofpe@ldschurch.org aos cuidados do 

Leonardo.  

Obs. Esta comunicação é extremamente importante

porque sem a confirmação que o aluno Concluiu o 

curso do PPS sua aprovação será barrada, e isto

pode acarretar atraso em seu pagamento, podendo

até gerar multa em caso de boletos. 

mailto:comunicadofpe@ldschurch.org


“Com uma visão profética, [o Presidente Gordon B. Hinckley] 

instituiu o Fundo Perpétuo de Educação, que interrompe o 

ciclo de pobreza dos membros em muitas áreas do mundo e 

proporciona a aquisição de aptidões e instrução que 

qualificam rapazes e moças para empregos bem remunerados. 

Esse plano inspirado vem acendendo a luz da esperança nos 

olhos daqueles que antes pareciam fadados a uma vida 

medíocre, mas que agora têm a oportunidade de alcançar um 

futuro mais brilhante” (Thomas S. Monson, A Liahona, outubro de 2007, p. 6).

O Fundo Perpétuo de Educação



Próximo Treinamento

30/10 – 20 h (horário de Brasília)

Tema: Plano de Emergência

Gilberto Bonini


