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Súmula

Lógica sentencial e de 1a. ordem. Sistemas dedutivos naturais e axiomáticos. Completeza, consistência e coerência.
Formalização de problemas. Formalização de programas e sistemas de computação simples.

Objetivos

Apresentar a lógica matemática clássica através de seus sistemas de prova e de suas semânticas e estudar as técnicas
empregadas no tratamento matemático da lógica.

Conteúdo Programático
Título
Conteúdo
Unidade 1: Histórico e Evolução da 1.1 Lógica Clássica
Lógica
1.1 Lógicas Não-Clássicas

Semana
1

1.2 Lógicas em Computação
2.1 Motivação: Introduzindo a lógica clássica proposicional
2.2 Sentenças declarativas
2.3 Linguagem Formal da lógica proposicional
2.4 Computação de tabelas-verdade
2.5 Noções de verdade e validade
2.5.1Equivalências
2.5.2 Argumentos e relações de conseqüência
2.6 Sistemas de Prova
2.6.1 Sistema Axiomático (de Hilbert)
2.6.2 Sistema de Dedução Natural
2.6.3 Outros sistemas de prova (tableaux, resolução)
2.7 Semântica
2.7.1 Significado dos conetivos lógicos
2.7.2 Correção da lógica proposicional
2.7.3 Completude da lógica proposicional
2.8 Formas Normais
Unidade 3: Lógica de Predicados 3.1 Motivação e Introdução
3.2 Lógica de Predicados como uma linguagem formal
3.3 Teoria de Prova para lógica de predicados
3.3.1 Sistema de Dedução Natural
3.3.2 Outros sistemas de prova
3.4 Semântica da Lógica de Predicados
3.4.1 Modelos
3.4.2 Conseqüência lógica (entailment)
3.4.3 Semântica da igualdade
3.4.4 Correção e Completude da Lógica de Predicados
3.5 Decidibilidade
Unidade 4: Formalização de
4.1 Lógicas não clássicas em computação: motivação e histórico
Programas e
4.2 Aplicações de lógicas não-clássicas em computação: semântica,
Sistemas de Computação Simples representação do conhecimento e especificação de sistemas
Unidade 2: Lógica Proposicional

Metodologia

Estratégias didáticas em
atividades remotas

2a7

8 a 14

15

O docente utilizará aulas teóricas, pois trata-se de disciplina de conteúdo lógico-matemático-computacional. Atividades
teórico-práticas são realizadas pelo discente ao longo da disciplina.
As atividades ocorrerão majoritariamente de forma assíncrona. Atividades síncronas poderão ser utilizadas para
esclarecimento de dúvidas; resolução de exercícios; e apresentação de listas, trabalhos e provas; entre outras.
As atividades síncronas ocorrerão nos horários regulares da disciplina, em datas especificadas no cronograma. Essas
atividades serão gravadas e disponibilizadas no Moodle da disciplina.
Todas as atividades serão propostas, entregues e avaliadas no Moodle da disciplina, onde constarão as instruções a
serem seguidas para sua realização.

Estratégias didáticas em
atividades presenciais

Não serão realizadas atividades presenciais.

Recursos disponibilizados

As atividades previstas assim como as instruções para sua realização serão disponibilizadas no Moodle do INF. Eventuais
componentes externos ao Moodle e necessários para a realização das atividades estarão indicados no próprio Moodle.

Recursos computacionais

Para acompanhar as atividades previstas é necessário ter acesso regular à Internet. As atividades síncronas podem ser
acompanhadas através de smartphone ou computador.

Informações sobre Direitos
Autorais e de Imagem:

Carga Horária
Teórica
Prática

Experiências de
Aprendizagem

Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer
outra finalidade, sob as penas legais.
Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de
plágio.
A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o aluno de realizar as atividades originalmente
propostas ou alternativas;
Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos professores.
Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos
professores e colegas, sob as penas legais.
É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor,
sem autorização específica para a finalidade pretendida.
Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a
distribuição do material cuja a licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua
autoria.
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Os alunos devem realizar duas Provas e uma ou mais Atividades Autônomas para que o professor possa acompanhar o
desenvolvimento do aluno ao longo da disciplina. Estas Provas e Atividades Autônomas são avaliadas conforme descrito
no item Critérios de Avaliação. As atividades autônomas podem incluir: a realização de trabalhos, a leitura de texto, a
resolução de listas de exercícios, entre outras. A disciplina poderá contar com o apoio de Alunos de Pós-Graduação em
Atividades Didática
O conteúdo programático previsto para cada semana será apresentado na forma de leituras e vídeos.

Critérios de Avaliação

Para ser aprovado é necessário obter média final igual ou superior a 6.0. A avaliação é feita através de duas Provas e de
uma ou mais Atividades Autônomas, respeitando os seguintes pesos: Prova 1, com valor 30% da nota final; Prova 2, com
valor de 50% da nota final; Atividades Autônomas realizadas ao longo da disciplina, com valor de 20% da nota final. Os
alunos com nota final menor do que 6.0 podem realizar uma única Prova de Recuperação que substitui somente a menor
nota obtida nas Provas (Prova 1 ou Prova 2), respeitando-se os pesos destas Provas.
As Provas serão realizadas de forma remota, distribuídas em formato digital, com uma janela de tempo de 72 horas para
resolução e 3 horas para entrega depois de iniciadas. Em caso de problemas técnicos os alunos podem informar o
professor até um prazo de 72 horas após a realização da Prova; neste caso o aluno pode repetir a prova num horário a
ser combinado.
A correspondência entre notas e conceitos, onde NOTA é a nota final, é a seguinte:
- NOTA < 6.0: Conceito final D (insuficiente).
- NOTA no intervalo [6.0; 7.5): Conceito final C.
- NOTA no intervalo [7.5; 9.0): Conceito final B.
- NOTA no intervalo [9.0; 10.0]: Conceito final A.
ATENÇÃO: a detecção de plágio em qualquer atividade implicará penalidades (nota zero) a todos os envolvidos.
De acordo com a Resolução do CEPE sobre o ERE, durante o período em que perdurar o ERE, fica inaplicável a
atribuição de conceito FF, prevista no Parágrafo 2º, do Artigo 44, da Resolução nº 11/2013 do CEPE.
Para os estudantes matriculados até o final do período e que deixaram de participar da Atividade de Ensino, deverá ser
atribuído o registro NI (Não Informado) no campo de conceito do sistema acadêmico.
Para os casos previstos no Parágrafo 1º, a justificativa do registro NI deverá conter a referência ao período de
excepcionalidade.
Os casos de não informação de conceito durante o ERE, deverão ser resolvidos até o fim do segundo período letivo, após
o fim da situação emergencial de saúde.

Atividades de Recuperação
Previstas

Os alunos que obtiveram nota final menor do que 6.0 (após a realização da Prova 1, Prova 2 e as Atividades Autônomas),
podem realizar uma única Prova de Recuperação. A Prova de Recuperação avalia o conteúdo de todas as unidades da
disciplina e será feita nos moldes da Prova 1 e Prova 2. A correspondência entre notas e conceitos, onde NOTA é a nota
obtida na atividade de recuperação, é a seguinte:
- NOTA < 6.0: Conceito final D (insuficiente).
- NOTA no intervalo [6.0; 10.0): Conceito final C.
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