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Nota de Imprensa 

 
Santander Universidades e MasterCard lançam 

serviço inédito no Brasil para universitários 
 
São Paulo, 11 de julho de 2014 – O Santander Universidades e a 

MasterCard  lançam o primeiro cartão universitário com tecnologia de pagamento por 

aproximação sem necessidade de digitar senha ou efetuar a leitura da tarja magnética. 

A tecnologia está disponível para quem possui o Cartão Universidade/TUI, vinculado à 

conta-corrente do Santander. O pagamento por aproximação é efetuado, na função 

débito, até o valor de R$ 50,00. Excedido esse limite, é solicitada comprovação por 

senha para liberação de mais um ciclo no mesmo valor. 

 

A funcionalidade de pagamento por aproximação já é ativa a partir do momento em 

que o Cartão Universidade é vinculado à conta corrente. Já para os atuais usuários do 

cartão, será necessário que ativem a função via Central de Atendimento do Santander. 

O procedimento garante segurança e tranquilidade para o usuário, que também terá a 

possibilidade de cadastrar o serviço de recebimento de SMS para acompanhar cada 

transação. O Santander Universidades possui, hoje, cerca de 1 milhão de Cartões 

Universidade com a essa tecnologia. 

 

Além de cumprir com seu papel de instrumento financeiro, o Cartão Universidade/TUI 

conta com funcionalidades acadêmicas, possibilitando que os estudantes acessem 

seu campus, reservem livros na biblioteca, , registrem frequência acadêmica, façam 

integração com o transporte público, identificação em computadores, e diversas outras 

atividades que a universidade pode vincular, de acordo com seu interesse. 

 

“O cartão oferece tecnologia ímpar no nosso mercado e temos diferenciais que 

agregam muitos benefícios aos estudantes. Por meio do Cartão Universidade, 

fortalecemos nosso vínculo com as universidades, oferecendo alta tecnologia, que 

contribui operacionalmente com as instituições e proporciona vantagens para todo o 

público acadêmico”, diz Jamil Hannouche, do Santander Universidades Brasil.  

 

De acordo com Marcelo Tangioni, vice-presidente de Produtos da MasterCard Brasil e 

Cone Sul, o Cartão Universidade é um importante instrumento de inclusão financeira 

aos jovens, aliado à tecnologia facilitadora do dia a dia acadêmico. “O jovem 

universitário tem uma vida extremamente atribulada e precisa de instrumentos que 

tornem seu cotidiano mais simples. O TUI tem esses atributos, além de proporcionar 

ao jovem um grande apoio no início de sua vida financeira”, destaca Paro. 
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