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No sentido de responder a mais uma necessidade do mercado, o projecto
educativo MATHNIVERSITY passou a integrar no seu portefólio de serviços
de ensino de matemática, várias disciplinas universitárias, nomeadamente,
Álgebra Linear, Geometria Analítica e Análise Matemática.
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Linear, Aliado aos Conteúdos Próprios Mathniversity, com propriedade intelectual
registada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o apoio ao ensino
da matemática nas disciplinas universitárias, vem reforçar imenso o estatuto, já
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sólido, do projecto educativo MATHNIVERSITY englobando, assim, o Ensino da
Matemática para qualquer idade, desde a pré-escola e ensino básico passando
pelo ensino secundário até ao ensino universitário.
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