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Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem

EMENTA

Concepções de Lógica. Sentença, proposição e juízo. Raciocínio e argumento. Espécies de

argumentos (dedutivo, indutivo, valido e inválido). Consequência lógica. Falácias não formais.

Silogística. Falácias formais. Teorias da verdade. Modalidades aléticas.

OBJETIVOS

 Reconhecer a diversidade de concepções de lógica

 Distinguir as noções de sentença, proposição, juízo

 Ter clareza sobre o que é uma implicação lógica

 Compreender a silogística (lógica aristotélica)

 Distinguir frases complexas e singulares, assim como termos gerais e singulares.

 Reconhecer aspectos de interesse para a lógica com respeito à identidade, existência, afirmação e
negação.

 Distinguir teorias da verdade

 Compreender as noções de necessidade e possibilidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Concepções de lógica: antiga, moderna e contemporânea

2. Lógica como teoria do argumento válido.

3. Elementos constituintes de argumentos válidos: Sentença, proposição, juízo

4. Consequência lógica

5. Lógica aristotélica

6. Termos gerais e singulares

7. Identidade

8. Existência

9. Afirmação e negação

10. Teorias da verdade



11. Necessidade e possibilidade

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Sobre os critérios:

os critérios norteadores da sistemática de avaliação são:

- conteúdo: a capacidade de leitura, interpretação compreensão e aplicação dos principais conceitos,
definições e teorias estudados;

- trabalho e empenho: empenho na superação das dificuldades de aprendizado; comprometimento com a
qualidade dos trabalhos; responsabilidade com prazos e materiais; autonomia e iniciativa e ética na
elaboração de trabalhos.

- participação e cooperação: contribuições individuais para o desenvolvimento dos objetivos das aulas,
contribuições para a problematização do conteúdo, assiduidade, pontualidade e respeito pelo espaço
público da aula.

Sobre os instrumentos de avaliação:

- três listas de exercícios com peso de 25% da nota final;

- três provas individuais, cada uma com peso de 25% da nota final;

- uma prova de recuperação.

Sobre a frequência às aulas

para a aprovação, independentemente das notas, o aluno matriculado no regime normal deverá ter no
MÍNIMO 75% de presença nas aulas.
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