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EMENTA 

Fundamentos da matemática. Teoria dos conjuntos. Fundamentos do raciocínio lógico. Proposições e 
conectivos. Operações lógicas sobre proposições. Construção de tabelas-verdade. Quantificadores, Tautologias, 
contradições e contingências. Implicação lógica. Equivalência lógica. Validação de argumentos. Fundamentos do 
raciocínio lógico. Ferramentas matemáticas aplicadas ao raciocínio lógico. Lógica de argumentação. Estudos das 
proposições: analogias, inferências, deduções e conclusões. Aplicação em casos administrativos.  

OBJETIVOS 

Geral:  

Propiciar ao aluno o conhecimento de técnicas formais em lógica matemática visando a resolução de problemas 

seja em matemática ou em outras áreas do conhecimento, desenvolvendo a capacidade de estabelecer 

relações, conexões e fazer inferências em diferentes contextos organizacionais utilizando argumentos lógicos. 

Específicos: 

Capacitar o aluno para:  

• Conhecer o histórico, conceitos básicos, características e utilidade da lógica. 

• Desenvolver o raciocínio utilizando lógica matemática, identificando procedimentos, conceitos e 
representações que podem ser úteis no dia a dia. 

• Reconhecer os mecanismos lógicos necessários para realizar um processo dedutivo, útil em outras 
disciplinas, ao longo do curso. 

ESTRATÉGIA DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

1. Apresentação de conteúdo por meio de aulas expositivas utilizando-se de ferramentas de conferência via 
web-Google Meet. 
2. Utilização da Plataforma de Ensino Institucional-SIGAA, além de outras que se fizerem necessárias para o 
melhor entendimento do conteúdo abordado. 
3. Explicação/ilustração por meio de exemplos mostrados e discutidos em sala de aula on-line. 
4. Consolidação do conhecimento por meio de exercícios colocados em listas para resolução no período da aula 
ou extraclasse. 

AVALIAÇÃO 

A composição da nota final é dada por: 

• Duas provas escritas (60%); atividades supervisionadas (20%); presença e participação em sala de 
aula (20%). 

• As atividades supervisionadas deverão ser elaboradas em grupos de, no máximo, dois alunos. Serão 
constituídas de exercícios e deverão ser postadas no SIGAA, em datas previamente estabelecidas. 

• As atividades supervisionadas que não forem entregues no dia estipulado ou não estiverem conforme 
regras discutidas em sala de aula, não terão valores computados na nota final.  

Recuperação: Ao final da disciplina, aqueles alunos que não obtiverem nota suficiente para aprovação, poderão 
realizar uma prova repositiva, cuja nota deverá substituir a menor nota conseguida na disciplina durante o 
semestre.  
É obrigatória a frequência de, no mínimo, 75% das aulas, cabendo ao aluno acompanhar no SIGAA o registro de 
sua frequência às aulas. 
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