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Press Release 

Mathniversity ensina matemática a alunos universitários 
 

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. 
 

Carnaxide, 08 de Novembro de 2010 – A marca portuguesa de ensino de matemática 
MATHNIVERSITY deu mais um passo na prossecução dos objectivos estipulados no seu plano 
estratégico, passando também a ensinar matemática a alunos universitários. 

 

“É fácil percepcionar as carências que os alunos têm na aprendizagem da matemática em 
Portugal e, neste sentido, o projecto educativo MATHNIVERSITY marca presença na resposta às 
necessidades dos alunos universitários, quando submetidos às exigências da matemática e da 
sociedade.”, afirma o fundador do projecto educativo MATHNIVERSITY, Eng.º Rui Rosa Pires. 
 
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 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. 
 
Tanto a jusante como a montante, é notório que esta nova modalidade de ensino recentemente 
disponibilizada ao público em geral, e já com alunos inscritos, venha valorizar o projecto educativo 
MATHNIVERSITY, tornando-o o mais completo do mercado de franchising de educação/formação 
em Portugal, atendendo que preenche todos os requisitos de ensino para toda a cadeia de 
aprendizagem da matemática. 

 

Mais inovações, no seu sentido estrito da palavra, irão ser anunciadas em breve, tornando o 
projecto educativo MATHNIVERSITY cada vez mais Único, Completo, Inovador e Globalizante, no 
ensino da matemática em Portugal. “Somando as várias componentes de valor já disponíveis no 
projecto educativo MATHNIVERSITY é, quase, certo a garantia de sucesso de qualquer pólo de 
ensino MATHNIVERSITY aberto ao público em Portugal.”, reforça o Eng.º Rui Rosa Pires. 
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Divulgamos também outra novidade: o projecto educativo MATHNIVERSITY tornou-se 

recentemente sócio institucional da Associação de Professores de Matemática – APM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para questões adicionais, por exemplo, imagens em arte final, poderá contactar Ana Maria Afonso. 

Contacto Telefónico: (+351) 932873000. 

 

E-mail: geral@mathniversity.pt  ; www.mathniversity.pt 
 

Sobre o projecto educativo MATHNIVERSITY 

O projecto educativo MATHNIVERSITY é liderado por Rui Rosa Pires, licenciado em Engenharia Electrotécnica pelo 
IST, frequentou MBA na UCP e concluiu com distinção Pós-Graduação em Gestão para Executivos também na UCP. O 
seu fundador iniciou a concepção deste conceito de ensino em 2008 e abriu o seu primeiro Pólo de Ensino em Janeiro 
de 2010. 
O projecto educativo MATHNIVERSITY tem por Missão transformar o raciocínio matemático da não compreensão (da 
obscuridade) para a luz resplandecente; os seus Valores são a dedicação e empenho em fazer com que todos os 
Alunos aprendam e dominem a matemática; e os seus Activos, são o conhecimento que todos os seus colaboradores 
têm da ciência exacta que é a Matemática, e a alegria de a ensinar. 
A metodologia de ensino no franchise MATHNIVERSITY tem por base a Proficiência Matemática e, consequentemente, 
permite o sucesso do Aluno atendendo que não passa à resolução de outros tipos de exercícios sem que a matéria em 
estudo esteja totalmente assimilada e consolidada. 
O seu fundador acredita firmemente que imensas crianças, jovens e adultos Portugueses, em processo de formação, 
precisam de sentir a Matemática como momentos surpreendentes e fantásticos ao invés de aulas formais que criam 
falta de gosto e falta de prazer na ciência mais exacta que a civilização usufrui. 


