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SELF-RELIANCE SERVICES

Principais Requisitos 
• Entrevista e aprovação do Bispo ;
• A partir de 18 anos de idade;
• Considerar os recursos da comunidade antes de aplicar para o FPE (por exemplo, FIES, PROUNI, SISUTEC, PRONATEC etc.);
• Membro da Igreja há pelo menos 1 ano;
• Sem condições de pagar os estudos, mesmo com a ajuda de familiares;
• Possuir recomendação válida para o Templo ou padrão de dignidade equivalente;
• Servir ativamente em um chamado na Igreja;
• Se é solteiro(a) entre 18 e 30 anos, estar matriculado(a) e frequentando o Instituto;
• Participar do Grupo de Autossuficiência “Educação Para um Emprego Melhor”. A partir do 4º encontro o candidato já poderá dar entrada no pedido do FPE;
• Cadastro completo junto ao site LDSJobs.org;
• Iniciar o processo 3 meses antes do início das aulas e preencher o pedido do empréstimo no site http://www.lds.org/pef.
• 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). 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.

http://www.lds.org/pef
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Informações

• Empréstimos somente para cursos, escolas e carreiras previamente aprovadas pelos Gerentes de Autossuficiência no Brasil;
• Durante o Grupo de Autossuficiência “Educação Para um Emprego Melhor” o candidato verifica a lista de cursos, escolas e carreiras aprovadas para a sua 

região;
• O FPE está disponível para cursos com duração de até 36 meses (profissionalizantes, técnicos e tecnológicos);
• Para cursos com duração de mais de 36 meses e candidatos acima de 30 anos de idade, será necessário fazer um pedido de exceção através do formulário 

online de pedido de exceção e o valor emprestado será de até 50%*.
• O candidato 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)

Valores dos empréstimos

Limite máximo de até R$7.500,00* por ano e de até R$30.000,00 no total dos empréstimos.
• Até 100%para cursos com duração de até 36 meses.
• Até 50% para cursos com duração de mais de 36 meses.

O valor da parcela depois dos estudos não pode ser maior que 
10% da renda futura.

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$40,00 (Cursos acima de 36 meses).
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Forma de pagamentos à escola

O FPE aceitará somente pedidos de desembolsos à escola por meio de boletos bancários mensais e não mais via depósitos em conta ou boletos semestrais. Uma 
vez que as solicitações de desembolsos à escola são feitas pelos alunos através do site do FPE, lembramos que os pedidos de desembolso devem ser feitos pelos 
alunos através do site do FPE e os boletos devem ser anexados pelo menos 8 dias antes da data do vencimento. (Caso a sua escola não consiga liberar o boleto 
com toda essa antecedência ou se a escola só aceita pagamentos por depósito, por favor, envie um e-mail para pagamentosfpe@ldschurch.org e peça uma 
exceção para o seu pagamento).

Débito automático

O débito automático continua sendo obrigatório para todos os alunos que utilizam os empréstimos do FPE. Não basta ter o debito automático cadastrado, ele 
precisa estar funcionando mensalmente para a liberação do pagamento à escola. Pegue o formulário agora mesmo!

Liberação de pagamentos à escola

Para que o FPE possa fazer desembolsos à escola será necessário que o aluno esteja em dia com suas parcelas mensais de empréstimo. O FPE não aceitará mais 
que o aluno pague de uma única vez as parcelas em atraso apenas para a liberação do pagamento à escola mas que o mesmo esteja em dia mensalmente por 
meio de débito automático.

mailto:pagamentosfpe@ldschurch.org
https://fundoperpetuo.files.wordpress.com/2011/09/autorizacao-debito-automatico5.pdf
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Lista de Cursos Aprovados

• Cursos Profissionalizantes 
• Cursos Técnicos
• Cursos Superiores (duração até 36 meses) 

Cursos à Distância (Cursos e instituições aprovados pelo MEC)

Cursos não aprovados

• Cursos de Idiomas
• Informática (Pacote Office)

• Cursos de Pós-Graduação, MBA, Mestrados e Doutorados

Caso o curso ou escola escolhidos não 
estejam na lista de escolas aprovadas 

você poderá pedir a análise da escola e 
do curso através do site do FPE ao 

preencher sua solicitação de 
empréstimo!

Para cursos com duração de mais de 
36 meses e candidatos acima de 30 
anos de idade, será necessário fazer 

um pedido de exceção através do 
formulário online de pedido de 

exceção e o valor emprestado será de 
até 50%*.
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Orientação - Comece com antecedência!

O processo levará de 2 a 3 meses, incluindo a participação 
no Grupo de Autossuficiência Educação Para um Emprego 
Melhor, pesquisas, planejamento... 

Esta é uma decisão importante!

Por exemplo, as solicitações para Janeiro, 2016, devem ser 
preparadas e submetidas até 15 de Novembro, 2015.
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1º Participação no Grupo de Autossuficiência Educação Para um 

Emprego Melhor

2º Cadastrar-se no site do FPE 

https://pefstudent.ldschurch.org/pt/pef/Account/LogOn

3º Entrevista e assinatura do Bispo no Formulário de entrevista e 

Recomendação

4º Preenchimento da solicitação no site e submeter o pedido

4º Análise da Área Brasil FPE (analisar se a escola, curso e carreira 

são aprovadas para sua região)

5º Aprovação pela Presidência da Área e Aprovação pelo Comitê 

em Salt Lake

6º Fazer entrevista inicial 0800-773-3446 e pagar uma parcela de 

empréstimo

7º Assinar digitalmente o contrato de empréstimo

8º Agendar na página do FPE o desembolso para a escola.

https://pefstudent.ldschurch.org/pt/pef/Account/LogOn
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1.O aluno pagará parcelas mensais de 
R$20,00 a R$40,00 durante o período dos 
estudos. (débito automático obrigatório)

2. Seis meses após a formatura ou 
desistência dos estudos, as parcelas 
aumentarão; os pagamentos serão 
realizados em até 4 anos.

3.O Bispo e Pres. da Estaca serão informados 
mensalmente sobre o progresso e sobre os 
pagamentos de cada aluno.
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