
Plataforma de 
pagamentos
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Acesse: sistemasfb.com.br e clique em “Acesso às plataformas”. Em seguida, 
selecione a opção “Pagamento Sistema Farias Brito”. No primeiro acesso, serão 
solicitados o CPF (o mesmo fornecido previamente à escola) e o e-mail do(a) 
responsável.

Importante: os(as) responsáveis que já efetuaram seu cadastro no ciclo de 2020 
devem utilizar a mesma senha para o ciclo de 2021, preenchendo o campo “Já tenho 
cadastro”.

1o PASSO



Validação do e-mail

Você irá receber um e-mail de confirmação com um link. Ao clicar, você será 
direcionado para a tela de cadastro.

2o PASSO



Cadastre seus dados pessoais

Os dados inseridos nesta tela serão replicados na nota fiscal.

3o PASSO

Importante: no caso de desejar inserir outro(a) responsável financeiro(a) no 
campo “Mesmo endereço para faturamento”, você irá selecionar a opção “Não” ao 
realizar esta ação e irá abrir uma nova tela para preenchimento com os dados do(a) 
responsável financeiro(a) pelo(a) aluno(a), que também estarão na nota fiscal.



Valide os(as) alunos(as) sob sua responsabilidade

Verifique todos os dados do(a) aluno(a); se estiverem corretos, no campo 
“Relacionamento”, selecione a opção que se encaixa e clique no botão “Validado”. 
Em seguida, clique em “Continuar”.

4o PASSO

Importante: caso exista alguma divergência, marque a opção “Recusar aluno” 
e informe o motivo. Aguarde o e-mail com as correções necessárias para o novo 
acesso. Concluída essa etapa, o(a) aluno(a) passa a ser considerado(a) devidamente 
regularizado(a) e uma nova validação poderá ser feita.



Dados de faturamento 

Nesta tela, você irá conferir os dados do(a) responsável financeiro(a) em “Dados do 
Faturamento”

5o PASSO

Importante: caso tenha selecionado faturar em outro endereço, os dados de 
faturamento irão aparecer no nome do(a) responsável o(a) qual você incluiu.



Escolha uma forma de pagamento e clique em “Continuar”.

6o PASSO



FORMAS DE PAGAMENTO

Cartão de crédito

Pagamentos realizados até 31/1/2021 poderão ser parcelados em até dez vezes sem 
juros.

A partir de fevereiro, o número de parcelas será reduzido progressivamente até o mês 
de outubro, quando ficará em uma vez, sem juros.

Para sua conveniência, será possível utilizar até dois cartões de crédito para pagamento.

Transferência eletrônica em parcela única:

As compras realizadas entre novembro e dezembro terão o desconto mencionado 
abaixo.

Boleto bancário

nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21

10x 10x 10x 9x 8x 7x 6x 5x 4x 3x 2x 1x

nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21

Pagamento até 30/11/20 3x 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Pagamento até 31/12/20 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Pagamento até 31/1/21 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

nov/20 dez/20

5% 3%

nov/20 dez/20

7% 5%

nov/20 dez/20

7% 5%

As compras realizadas à vista entre novembro e dezembro terão o desconto 
mencionado abaixo.

Pagamentos realizados até 31/12/2020 poderão ser divididos em duas parcelas. A 
partir de 1o/1/2021, o boleto bancário será somente à vista. As compras realizadas à 
vista entre novembro e dezembro terão o desconto mencionado a seguir.

Importante: ao realizar o pagamento e com a confirmação da compra, você irá 
gerar o voucher/comprovante de pagamento para apresentar no colégio e retirar o 
material conforme o segmento o(a) aluno(a) está matriculado(a) para o Ciclo de 2021.



Liderança muito além
do primeiro lugar. 

 

www.sistemafb.com.br

atendimento@sistemasfb.com.br

     /sistemafariasbrito

      @sistemafb

 

https://www.instagram.com/sistemafb/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/SistemaFariasBrito/

