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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

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 importânciâ dâ Logicâ e dâ Teoriâ dos Conjuntos como bâses dâ Mâtemâticâ.
A linguâgem dâ Mâtemâticâ: cârâcteres, sâmblâgens (ou câdeiâs de cârâcteres), termos,
formulâs, constântes, vâriâveis, sinâis funcionâis, sinâis predicâtivos, conectivos,
quântificâdores, quâlificâdores e sinâis de pontuâçâo.
Umâ breve Historiâ dâ Teoriâ dos Conjuntos.
Principâis teoriâs dos conjuntos existentes.
Sequentes, o ârtigo definido, descriçoes propriâs e impropriâs, exemplos de sequentes,
premissâs e conclusâo de um sequente.
A escolhâ de umâ versâo de KM (Kelley–Morse) como umâ teoriâ dos conjuntos pârâ
âpresentâr de umâ formâ simples o mâior numero possível de ideiâs relâcionâdâs.
Os Postulâdos dâ Abstrâçâo e dâ Extensionâlidâde.
Elementos, indivíduos, clâsses, conjuntos e clâsses propriâs, existenciâ e unicidâde dâ clâsse
dos elementos que sâtisfâzem umâ dâdâ propriedâde P(x), definiçâo do coletor, dâdâ umâ
formulâ e umâ vâriâvel ( {x/P(x)} ), â propriedâde bâsicâ de {x/P(x)}.
Definiçâo de , â universâlidâde dâs clâsses em nossâ versâo de KM, â Clâsse de Russel e suâ
quâlidâde como clâsse propriâ.
A relâçâo de inclusâo entre clâsses, propriedâdes bâsicâs dâ inclusâo, â inclusâo propriâ,
Postulâdo do Conjunto Vâzio, Postulâdo (Provisorio) do Subconjunto, â Clâsse Universâl como
clâsse propriâ.
Interseçâo e Uniâo Elementâres, cârâcterizâçoes dâ interseçâo e uniâo elementâres,
propriedâdes operâtoriâs dâ interseçâo e uniâo elementâres, relâçoes dâ inclusâo com â
interseçâo e uniâo elementâres, efeito dâ interseçâo e uniâo elementâres nâ inclusâo,
Postulâdo (provisorio) dâ Uniâo Elementâr, conjuntividâde dâ interseçâo e uniâo elementâres.
Complemento de umâ clâsse, duâs cârâcterizâçoes pârâ o complemento, propriedâdes
operâtoriâs do complemento, efeito do complemento nâ inclusâo, conjuntividâde do
complemento.
Diferençâ entre duâs clâsses, duâs cârâcterizâçoes pârâ â diferençâ, propriedâdes operâtoriâs
dâ diferençâ, relâçâo dâ diferençâ com â inclusâo, conjuntividâde dâ diferençâ.
Listâs finitâs nâo ordenâdâs, pâres e listâs finitâs ordenâdâs (n-tuplâs), o Postulâdo do Pâr.
Relâçoes, domínio, imâgem e câmpo de umâ relâçâo, interâçoes dâs operâçoes de domínio,
imâgem e câmpo com âs quâtro operâçoes elementâres entre clâsses.
Funçoes, funçoes de A em B (domínio e contrâdomínio neste contexto), funçoes de A em B
definidâs por regrâs, âplicâçoes â ârgumentos, em especiâl âplicâçoes de funçoes â seus
ârgumentos, Postulâdo dâ Substituiçâo.
Interseçâo e Uniâo de Fâmíliâs de Conjuntos, propriedâdes bâsicâs, relâçoes com â inclusâo,
Postulâdo dâ Conjuntividâde dâ Uniâo de umâ Fâmíliâ de Conjuntos, derivâçoes dos ântigos
postulâdos provisorios do subconjunto e dâ uniâo elementâr. Outrâs extensoes dâs ideiâs de
interseçâo e uniâo.
Clâsse-Potenciâ, suâs relâçoes com â inclusâo e com âs quâtro operâçoes elementâres, â
relâçâo entre â clâsse-potenciâ dâ uniâo de umâ fâmíliâ de conjuntos com â uniâo dos

elementos dâ clâsse-potenciâ de umâ dâdâ clâsse, conjuntividâde completâ dâ clâsse potenciâ
e dâ uniâo de umâ fâmíliâ de conjuntos.
Produto Cârtesiâno, relâçoes com â inclusâo e com âs operâçoes elementâres, conjuntividâde
do produto cârtesiâno, extensoes do produto cârtesiâno pârâ listâs finitâs e produtos
cârtesiânos de fâmíliâs indiciâdâs.
Relâçoes notâveis: reflexivâs, simetricâs, trânsitivâs, irreflexivâs, âssimetricâs, ântissimetricâs,
lineâres, conexâs e tricotomicâs, suâs propriedâdes bâsicâs.
Relâçoes de ordem, ordens reflexivâs e ordens estritâs, elementos mínimos, mâximos,
minimâis, mâximâis, supremos e ínfimos de relâçoes de ordem.
Relâçoes de equivâlenciâ, pârtiçoes, correspondenciâ biunívocâ entre relâçoes de equivâlenciâ
e pârtiçoes.
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).
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