
CURSO DE LÓGICA FORMAL E LÓGICA MATEMÁTICA PARA INICIANTES                                             
 

 

A ordenação do pensamento, que é raciocinar com lógica, é uma das mais importantes características da inteligência 
humana. A habilidade de classificação lógico-formal que marca as pessoas inteligentes pode ser estimulada e 
desenvolvida, refletindo-se na melhoria do desempenho intelectual. 
 
 Objetivo 

Fornecer instrumentos conceituais eficazes a fim de motivar o raciocínio lógico e a expressão verbal com a integração dos 

conteúdos e capacidade de raciocinar e elaborar suas próprias respostas. 

 Benefícios 
a) Desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático;  
b) Incremento da capacidade de aprendizagem da matemática, física e outras ciências exatas;  
c) Melhoria da capacidade de organização mental para elaboração de esquemas mnemônicos eficazes. 
 Metodologia 
 Numa linguagem clara e objetiva serão apresentados conceitos e subsídios empíricos e conjunturais, sob a forma de 

exposição didática e sistemática, com utilização de recursos audiovisuais e abertura para discussão e esclarecimentos de 

dúvidas. 

 Conteúdo Programático  
1. Lógica Formal: 
Leis Formais do Pensamento – Proposições Lógicas – Inferências, Indução e Dedução – Silogismo e suas regras.  
2. Lógica Matemática: 
Proposições Matemáticas – sentenças abertas e proposições lógicas; Operadores – conectivos, modificadores e 
condicionais; Relações – implicação, equivalência; Quantificadores – universal e existencial.  

 Professores 
Psicóloga e Advogada Margarida Félix (Coordenadora),  
Filósofo e Teólogo Pe. Manoel Souza,  
Médico Psiquiatra e Cônsul Geral Dr. Lamartine Hollanda Junior 
 
 Informações Operacionais  
 Data: 15 de setembro a 27 de outubro de 2018  
 Horário: das 14h às 16h  
 Local: Solar da Jaqueira – Av. Rui Barbosa 1654, Graças – Próximo ao Parque da Jaqueira 
 Valor da Inscrição: R$ 100,00 (Solicita-se a doação – 1Kg de alimento não perecível – a serem entregues a entidades 
carentes nas ações de alívio à fome do Lions Clube Internacional) 

 Até o dia 01/09 desconto 30%= R$ 70,00  

 Até 10/09 desconto 20% = R$ 80,00  
 Informações e Inscrições 

Pelos Fones 3268-6185 e 3441-5606 e WHATSAPP (81) 9.9403-0737 OU FORMULÁRIO ONLINE  
(https://docs.google.com/forms/d/19SMTLTrpH76FA_7xpQ8GBzuDyQXDhRgwnpbEBF6eU54/edit?usp=sharing) 

 
 Siga-nos nas redes sociais 

Facebook: palestrasgratuitasaossabados 

Youtube: GEPP – Palestras Gratuitas 

Instagram: infop_recife 

Site: www.infop.com.br 

VAGAS LIMITADAS E INSCRIÇÕES ANTECIPADAS 

SERÃO CONFERIDOS CERTIFICADOS 


