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Descrição A finalidade deste curso é apresentar ao estudante de filoso-
fia tópicos mais avançados da lógica atual, em especial de metalógica. Após
revisar algo da lógica elementar clássica, veremos as lógicas de ordem su-
perior (teoria simples de tipos) e as teorias axiomáticas de conjuntos. Um
pouco de teoria de categorias será apresentado. A tudo isso se adicionará
uma discussão filosófica pertinente, por isso a escolha da bibliografia foi
feita pensando-se nos aspectos filosóficos do tema.

Horários e demais infomações As aulas síncronas serão dadas às terças-
feiras das 14:30h às 16h pela plataforma ConferênciaWeb. As aulas serão
gravadas. Após isso, o professor estará disponível para dúvidas até as
17h; contatos poderão ser realizados pelo email deciokrause@gmail.com.

Objetivos Fornecer ao estudante conhecimentos mais avançados da ló-
gica atual e de sua relevância filosófica.

Metodologia Aulas síncronas expositivas, com indicação de textos para
completar as aulas. Abre-se espaço para debates e questionamentos. Duas
provas e/ou um trabalho de conclusão, que poderá ser um seminário so-
bre tema a ser acertado. Isso será combinado com os alunos.

Conteúdo

1. A lógica elementar clássica – revisão: sintaxe e semântica
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2. Lógicas de ordem superior e teorias axiomáticas de conjuntos

3. Metalógica

4. Teoria de categorias
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