
Temos o orgulho de apresentar a plataforma WU® GlobalPay for Students para ajudar 
você a fazer pagamentos, na moeda que desejar, sem tarifas extras ou atrasos.

Conte com a WU® GlobalPay for Students para ajudar você a fazer pagamentos – com rapidez e facilidade.

Pague sua mensalidade 
e outras tarifas 

estudantis com rapidez

Rastreie pagamentos e receba 
atualizações de status 
por SMS e por e-mail1

Faça pagamentos online, 
por transferência bancária 

ou pessoalmente

A maneira rápida e fácil de fazer
Pagamentos 
Estudantis 
Internacionais

Para mais informações, visite
https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/no22vernon#!/

Pague despesas estudantis na sua moeda local2

Evite tarifas e as caras taxas de câmbio do  
seu banco3

Saiba exatamente o quanto deve para  
os pagamentos chegarem por completo

Pague facilmente com diversas opções de idiomas

Obtenha opções de preço e pagamento 
antecipadamente com uma ferramenta  
de comparação de preços

Tenha tranquilidade ao utilizar nosso 
sistema de pagamento preferencial
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Serviços e suporte ao estudante:
Email: studentinquiries@westernunion.com 

Tel.: 1.877.218.8829

Pagar Tarifas Estudantis Internacionais

Não precisa ser caro 
ou complicado

Informe os detalhes
• Escolha o país de origem do pagamento e informe os detalhes do seu pagamento
• Escolha a forma de pagamento de sua preferência
• Informe os detalhes do estudante e confirme o pagador

Faça o pagamento
Conclua sua transação de pagamento estudantil:

Rastreie o pagamento
Depois de realizado o pagamento, rastreie-o online ou receba atualizações via SMS1

Escolha um entre 
diversos prestadores

Receba instruções de pagamento 
para uma transferência pessoal

Receba instruções de pagamento por banking 
online ou pague diretamente através do seu banco

ONLINE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PESSOALMENTE

Com a plataforma WU® GlobalPay for Students, é muito fácil. 
O sistema de pagamento global preferido da sua instituição.

Visite https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/no22vernon#!/

 1 If selected by payors, message and data rates may apply.
 2 Due to banking regulations, not all currencies are available. If your home currency isn’t offered, you can pay in another currency. 
 3 In limited and specified circumstances, transactions fees may apply.
* Note: Due to banking regulations, not all currencies are available. If your home currency isn’t offered, you can pay in another currency.
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