
V.JUSTIFICATIVA

Esta disciplina fornece a base de matemática discreta ou de matemática finita de maneira a permitir o livre
exercício deste arcabouço matemático no projeto e desenvolvimento de algoritmos ou soluções para problemas de
ordem computaciona
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUA-ARA

PLANO DE ENSINO

SEMESTRE 204 6.1

.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
CODIGO NOME DA DISCIPLINA NO DE HORAS-AULA SEMANAIS

TEORICAS PRATICAS
TOTAL DE HORAS-AULA

SEMESTRAIS
ARA7121 Fundamentos Matemáticos para

Computação
4   72

HORÁRIO MODALIDADE
TURMASTEORICAS TURMASPRATICAS Presencial

01652B--3-20:20-2 e 5-1830-2    

11. PRE-REQUISITO(S)
CODIGO NOME DA DISCIPLINA

  Esta disciplina não tem pré-requisitos

 
Bachareiado em Ençlenharia de Comoutacão

ai. EMENTA

Lógica matemática. Indução finita. Conjuntos. Relações e funções. Contagem. Álgebra booleana Recursãa
Fundamentos de grafos.

li.OBJETIVOS

Esta disciplina tem como objetivo geral permitir a construção e desenvolvimento de um raciocínio lógico a partir de
construções dadas por argumentos em linguagem natural para construções formais da lógica matemática. ou. de
outra forma. desenvolver o raciocínio de formalização matemática de declarações dadas em linguagem natural.
Também. desenvolver o raciocínio de utilização de um arcabouço matemático fundamental como o da teoria dos
conjuntos para soluções de sistemas discretos, como também, sustentar o caso de funções contínuas.

1 . Dominar os Teoremas Básicos da Lógica Computacional

2. Dominar a aplicação dos Operadores de Quantificação. Universal e Existencial
3. Dominar os princípios da Demonstração de Teoremas

+. Dominar os Teoremas Básicos da Teoria dos Conjuntos, Relações e Funções. l

  1. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)

  Jim Laul Trago Oliveira Webert

   



Dominar os princípios da Indução MateÚátiêã
Explorar o conceito de continuidade

Explorar os conceitos de Grupos
Explorar os conceitos de Cardinalidade

lll.CONTEÚDOPROGRAMÁTICO

UNIDADE 1 : Lógica Computacional [36 Horas-Au]a]

Introdução
Operadores Lógicos, Tabelas Verdade
Implicação e bicondicional
Tautologías
Argumentos e Princípios da Demonstração
Métodos de prova

UNIDADE 2: Conjuntos, Relações e Funções]20 Horas-Aula]
Conjuntos
Conjuntos verdade
Relações
Relações equivalentes e partições
Funções
Recursão
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UNIDADE 3: Teoria de Grafos [1 6 Horas-Au]a]
Introdução
Definição e conceitos preliminares
Diferentes tipos de grafos
Representações de grafos
Conexidade e distância
Caminho
Problemas do menor caminho
Arvores

METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina. ficando nela reprovado o aluno que não comparecer no mínimo a 75% das mesmas

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 {seis). ( Art. 69 e 72 da Res. no ]7/CUn/1 997)
O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3.0 e 5.5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70,$ 2'. A
nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação(REC).(Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0(zero).(Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1 997)
Avaliação
Primeira avaliação (AVI) prova escrita e individual
Segunda avaliação (AV2) prova escrita e individual.
Terceira qvajiação (Ayg) desenvglvi111gllto de ativigqgçljnd viduais ç em gQpo$ no çlecorrer do semestre. llo
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X. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Aula expositiva utilizando recursos instrucionais de projeção de imagens. de filmes e documentários científicos.
materiais impressos de apoio a pratica de dinâmica de grupo, bem como recursos para o acesso a sítios
especializados da internet em fundamentos matemáticos



decorrerdas aulas e extraclasse
MF = (AVI + AV2 + AV3) / 3

* As provas e demais atividades poderão conter questões objetivas. objetívas mistas e dissertativas

Avaliação de recuperação
Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de laboratório

Nova avaliação
Para pedido de segunda avaliação somente em casos em que o aluno, por motivo de força maior e plenamente
justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à
Direção do Campus Araranguá dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação. '
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1. OBSERVAÇÃO QUANTO AS TROCAS DE PROFESSOR E HORÁRIOS

Neste semestre (01/2016), houve a desistência do professor substituto que minístrava a disciplina após a saída do
prof. Jim Lau. Por este motivo. foi repassado ao prof. Trago assumir esta disciplina já em curso. Devido a conflito
de horário, não foi possível dar aulas presencíais nas quintas-feiras a partir desta troca de professor. sendo que
estas foram substituídas por listas de exercício a serem realizadas via Moodle.

ll.CRONOGRAMATEÓRICO/PRÁTICO
AULA

SEMANA DATA ASSUNTO
  15/'03.'2016 '1cr LÍnidade l : .Apresentação do plano de ensino c introdução
  1 7/'03,'20 1 6 Qui Unidade ] : Lógica Comoutacíonai

2 22 03'2{)1ó "ler l unidade l : Operadores Lí3eicos
  24,'03.'20 i 6 0ui Unidade l : Operadolcs Lógicos

3 29,'03'2016 '1er Unidade 1 : Construção e Uso da 'ladeia Verdade
  3 ] ,'03.20 1 6 0ui Unidade 1 : Construção e t.rso da '!'abala Verdade

4 05,'04/2016 1er Unidade } : lautoloQias e Contradições
  07,'04,'2016 Quj Unidade l : lautoíoeias e Contradições

) 12,'04,'20i6 1er 'Setll professo!' designado)
  1 4. 04.'20 1 6 Qui 'Sem ptofbsso! designado

6 19,04'2016 '1e! ISettl pt'ofessof' designados
  2 1 ,04 '20 i 6 Qui F'Criado

7 26./04,201ó ler Icem pfofessol' designados
  28''04./20 ] 6 Quí Icem pt'ofessot' designado

8 03,'05/20t6 'ier Unidade i: Implicações e ll:auivalências
  1)5,,'05 '20 1 6 0ui Unidade [ : \ia hÍood]e: Lista de exercícios ] da Un. ]

9 [O/'05,/20]6 1er Lrnidade 1 : Argumentos. regras de equivalência e de íníêrência
  1 2,'05.,'20 1 6 0ui Unidade [ : \ ia Mood]e: Lista de exercícios 2 da Un. ]

1 o 1 7..'05/20 1 6 Tet Unidade 1 : Métodos de nro\.a
  1 9 '05. '201 6 Qui Unidade ] : via Moodie: Lista de exercícios 3 da Un. l
  24 05,'20 1 6 Ter LÍnidade 1 : Rc\ isco
  26/05/'20 1 6 Qul F'errado

1 2 3] 05'2016 '1'c!' Unidade 1 : Validade dc .Argumentos oo!' regras de eauix ciência e iníEiência
  02/'06. 20 ] 6 Qui Lrnidade 1 : via Moodie: {.isto de exercícios de revisão

i3 07,06'2016 'ier Unidade 2: Operações çom Conjuntos {com adição de lista de cx. colmo aula extra)

  09'06 '20 ] 6 Qui Unidade 2: via Moodle: l,isca de exercícios l da Un. 2 (com adição de lista de cx. como aula
extra)

14 14'06,'2016 Ter Pr l md ra Aval ia

  1 6 '0Ó,'20 i 6 Qui Unidade 2: via Nloodle: l,isto dc exclcícios 2 da Lrn. 2 (com adição de lista de ex. exala coIRo
aula adicional)

Ê 5 21,'06'2016 ier Unidade 2: Recursão (cona adição de lista de ex. como aula extra)

  23 '06.'201 6 Qui Unidade 2: \ ia Moodle: Lista de exercícios 3 da {JI). 2 (co!-n adição dc lista de ex. exala colho
aula adicional)

E6 28,06 20 1 6 Tcr Unidade 3: '1cotia dos G}'alas (com adição de lista de ex. extra como aula adicional}

30.'06.'2n 1 6 Qui Lrnidade 3: via Nloodie: Lista de exercícios l da Un. 3 (com adição dc lista de cx. extra como
aula adicional)

Ê 7 1)5'07.2016 'ier Unidade 3: Tidos dc Grau'os. Reoresentacão e problemas relacionados

  07''07./2016 Qui l nídade 3: via Moodle: l,esta dc ll;xercícios de Rc\irão(com adição dc lista de cx. cxlrd
como aula adicional}



2/07/2016 Ter
14/07/20 16 0u
1 9/07/20]6 Ter

Sq;unda Aval i
Prova de Reoo
Prova de Reposi

g e Fechamento da Ta'ceira Aval
o e nova avalia
lo e nova avalia n

desenvolvidasendário está sujeito a pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atividades

Obs 2: Atendimento aos alunos deve ser agendado com o professor.

LIPSCHUTZ. Seymourl LIPSON. Marc. Matemática discreta. Porto Alegre: Bookman, 2004. (Coleção Schaum)

KURTZ, D. C. Foundations of abstract mathematics. New York: McGraw-Hill College, 1992.

GRAHAM, R L.. D. E. Knuth. et al. Concrete mathematics: a foundation for computer science. Reading
Addison-Wesley, 1994

jnosEN, K. H Dlscrete mathematics and its applications. 5 ed. New York: McGraw-Hi11. 2003.

Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá ou na Biblioteca Central.
Algumas bibliografias também podem ser encontradas no acervo da disciplina, via sistema Moodle.
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Aprovado na Reunião do Departamento
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  DATA  
  24/03/2016 Dia nãn Intivn  
  25/03/2016    

26/03/2016    
  21/04/2016 Tirade  

22/04/2016    
  23/04/2016    
  04/05/2016    

26/05/2016    
  27/05/2016    

28/05/2016    
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  GERSTING, J. L. Funda : LTC. 2004.

FILHO. Alencar E. Iniciação a Lógica Matemática. 21 . ed. São Paulo: Nobel. 2008

MENEZES, P. B. Matemática Discreta para Computação e Informática 2 Fd Parta Alpnrn- R'.nk«.an 9nnn
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