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PLANO DE ENSINO  

Adaptado segundo a Resolução Nº 140/2020/Cun 

 

Nome da Disciplina: 

FIL5705 – Teoria dos 

Conjuntos 

 

Pré-requisitos: 

Nenhum 

 

Equivalências: 

 

Semestre: 2020/1 

Curso: 

Graduação em Filosofia 

Turma:  

 

Fase: 

 

Tipo: 

(  ) obrigatória 

 

(X) optativa 

 

Carga Horária: 

72 h/a 

Teórica: 72 h/a 

Prática: 

 

Carga Horária 

síncrona: 72 h/a 

 

Carga Horária 

assíncrona: 

 

 

PCC: 

Professor: Arthur Buchsbaum E-mail: arthurbu@gmail.com 

Moodle (URL): 

Ementa: 

Revisão de Lógica Elementar 

Breve História e Tipos de Teoria dos Conjuntos 

A teoria dos conjuntos KM 

Entidades de KM: classes, elementos, conjuntos e indivíduos 

Pertinência e Inclusão 

Operações Elementares entre Classes 

Listas Finitas Não Ordenadas e Ordenadas 

Relações: domínio, imagem e campo 

Funções, funções de A em B 

Interseção e União de Famílias de Conjuntos 

Classe Potência 

Produto Cartesiano 

Inversa de uma Relação, Composição, Imagens direta e inversa de uma classe por uma relação, 

restrições de uma relação pelo domínio e pela imagem 

Relações Notáveis: reflexiva, simétrica, transitiva, irreflexiva, assimétrica, antissimétrica, linear, 

conexa e tricotômica 

Relações de Equivalência e Partições 

Relações de Ordem: mínimo, máximo, minimal, maximal, supremo, ínfimo, sucessor, antecessor 
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Objetivos: 

 

Apresentar as ideias básicas de Teoria dos Conjuntos e suas motivações, relacionando-a com as 

demais áreas de conhecimento, com um bom embasamento lógico. 

 

 

Conteúdo Programático: 

 

A importâ nciâ dâ Lo gicâ e dâ Teoriâ dos Conjuntos como bâses dâ Mâtemâ ticâ. 
A linguâgem dâ Mâtemâ ticâ: cârâcteres, sâmblâgens (ou câdeiâs de cârâcteres), termos, 
fo rmulâs, constântes, vâriâ veis, sinâis funcionâis, sinâis predicâtivos, conectivos, 
quântificâdores, quâlificâdores e sinâis de pontuâçâ o. 
Umâ breve Histo riâ dâ Teoriâ dos Conjuntos. 
Principâis teoriâs dos conjuntos existentes. 
Sequentes, o ârtigo definido, descriço es pro priâs e impro priâs, exemplos de sequentes, 
premissâs e conclusâ o de um sequente. 
A escolhâ de umâ versâ o de KM (Kelley–Morse) como umâ teoriâ dos conjuntos pârâ 
âpresentâr de umâ formâ simples o mâior nu mero possí vel de ideiâs relâcionâdâs. 
Os Postulâdos dâ Abstrâçâ o e dâ Extensionâlidâde. 
Elementos, indiví duos, clâsses, conjuntos e clâsses pro priâs, existe nciâ e unicidâde dâ clâsse 
dos elementos que sâtisfâzem umâ dâdâ propriedâde P(x), definiçâ o do coletor, dâdâ umâ 
fo rmulâ e umâ vâriâ vel ( {x/P(x)} ), â propriedâde bâ sicâ de {x/P(x)}. 
Definiçâ o de , â universâlidâde dâs clâsses em nossâ versâ o de KM, â Clâsse de Russel e suâ 
quâlidâde como clâsse pro priâ. 
A relâçâ o de inclusâ o entre clâsses, propriedâdes bâ sicâs dâ inclusâ o, â inclusâ o pro priâ, 
Postulâdo do Conjunto Vâzio, Postulâdo (Proviso rio) do Subconjunto, â Clâsse Universâl como 
clâsse pro priâ. 
Interseçâ o e Uniâ o Elementâres, cârâcterizâço es dâ interseçâ o e uniâ o elementâres, 
propriedâdes operâto riâs dâ interseçâ o e uniâ o elementâres, relâço es dâ inclusâ o com â 
interseçâ o e uniâ o elementâres, efeito dâ interseçâ o e uniâ o elementâres nâ inclusâ o, 
Postulâdo (proviso rio) dâ Uniâ o Elementâr, conjuntividâde dâ interseçâ o e uniâ o elementâres. 
Complemento de umâ clâsse, duâs cârâcterizâço es pârâ o complemento, propriedâdes 
operâto riâs do complemento, efeito do complemento nâ inclusâ o, conjuntividâde do 
complemento. 
Diferençâ entre duâs clâsses, duâs cârâcterizâço es pârâ â diferençâ, propriedâdes operâto riâs 
dâ diferençâ, relâçâ o dâ diferençâ com â inclusâ o, conjuntividâde dâ diferençâ. 
Listâs finitâs nâ o ordenâdâs, pâres e listâs finitâs ordenâdâs (n-tuplâs), o Postulâdo do Pâr. 
Relâço es, domí nio, imâgem e câmpo de umâ relâçâ o, interâço es dâs operâço es de domí nio, 
imâgem e câmpo com âs quâtro operâço es elementâres entre clâsses. 
Funço es, funço es de A em B (domí nio e contrâdomí nio neste contexto), funço es de A em B 
definidâs por regrâs, âplicâço es â ârgumentos, em especiâl âplicâço es de funço es â seus 
ârgumentos, Postulâdo dâ Substituiçâ o. 
Interseçâ o e Uniâ o de Fâmí liâs de Conjuntos, propriedâdes bâ sicâs, relâço es com â inclusâ o, 
Postulâdo dâ Conjuntividâde dâ Uniâ o de umâ Fâmí liâ de Conjuntos, derivâço es dos ântigos 
postulâdos proviso rios do subconjunto e dâ uniâ o elementâr. Outrâs extenso es dâs ideiâs de 
interseçâ o e uniâ o. 
Clâsse-Pote nciâ, suâs relâço es com â inclusâ o e com âs quâtro operâço es elementâres, â 
relâçâ o entre â clâsse-pote nciâ dâ uniâ o de umâ fâmí liâ de conjuntos com â uniâ o dos 



elementos dâ clâsse-pote nciâ de umâ dâdâ clâsse, conjuntividâde completâ dâ clâsse pote nciâ 
e dâ uniâ o de umâ fâmí liâ de conjuntos. 
Produto Cârtesiâno, relâço es com â inclusâ o e com âs operâço es elementâres, conjuntividâde 
do produto cârtesiâno, extenso es do produto cârtesiâno pârâ listâs finitâs e produtos 
cârtesiânos de fâmí liâs indiciâdâs. 
Relâço es notâ veis: reflexivâs, sime tricâs, trânsitivâs, irreflexivâs, âssime tricâs, ântissime tricâs, 
lineâres, conexâs e tricoto micâs, suâs propriedâdes bâ sicâs. 
Relâço es de ordem, ordens reflexivâs e ordens estritâs, elementos mí nimos, mâ ximos, 
minimâis, mâximâis, supremos e í nfimos de relâço es de ordem. 
Relâço es de equivâle nciâ, pârtiço es, corresponde nciâ biuní vocâ entre relâço es de equivâle nciâ 
e pârtiço es. 
 

Metodologia (detalhar atividades síncronas e assíncronas): 

 

As aulas síncronas se darão por via remota, no horário previsto para as mesmas. Os alunos, dentro 

deste horário, além da comunicação usual, deverão declarar sua presença. 

Nas demais horas livres estarei disponível para atendimento remoto, via comunicação instantânea 

remota e chamadas por vídeo: 

•  nas segundas-feiras, de 18h30min às 22 horas; 

•  nas quintas e sextas‐feiras, de 18h30min às 20h10min. 

Fora o horário noturno, estarei também disponível aos alunos, em horas a serem combinadas. 

 

Cronograma  (detalhar atividades síncronas e assíncronas): 

 

Haverá três provas, duas de avaliação parcial e uma prova de recuperação. 

A primeira será aplicada por volta da 8ªsemana de aula, a segunda na penúltima semana, e a 

terceira, de recuperação, para os alunos que precisarem, na última semana. 

 

Avaliação: 

 

As provas serão enviadas aos alunos, que terão que fazê-las no horário da disciplina e entregá-las 

até uma hora combinada, no mínimo terão duas horas-aula para cada prova, mas penso em ser 

mais flexível neste ponto. 

 

Das avaliações parciais é obtida uma média aritmética. Os alunos com frequência suficiente e 

com esta média maior ou igual a 6 estão aprovados, em caso contrário, mas com frequência 

suficiente e com tal média parcial maior ou igual a 3, terão que fazer uma prova escrita de 

recuperação, sendo que a sua nota final será a média entre a média inicial das três provas escritas 

e a nota da prova de recuperação. 

 

Alunos com média parcial menor que 3 estão reprovados, e esta será sua nota final. 

 

Alunos com frequência insuficiente estão reprovados e com nota final 0 (zero). 

Bibliografia: 

Todos os livros listados podem ser baixados pelos alunos via Internet conforme um link enviado 

pelo moodle. 
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