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RECOMENDAÇÃO: Bases Matemáticas; Funções de uma Variável; Bases Epistemológicas
da Ciência Moderna

OBJETIVOS:
EMENTA: Investigação acerca dos conceitos matemáticos e da Matemática por
intermédio da evolução de seus conceitos; matemática de natureza empírica, ou seja,
os conceitos matemá- ticos e a matemática empírica e indutiva da Antiguidade à
Grécia Helênica e em outros mo- mentos históricos; matemática e fundamentos da
matemática na Grécia Helênica; justificação em matemática, a noção de prova:
indução, dedução e a abstração conceitual; temas de ge- ometria, de números e a
aplicação do método axiomático material e do rigor; o desenvolvi- mento do cálculo
diferencial e integral, os sistemas de números; a era dos infinitésimos e assemelhados, as diferentes caracterizações dos objetos e dos métodos; matemática
abstrata: conceito de função, estruturas algébricas, caráter algébrico dos objetos e das
relações; geo- metrias não-euclidianas; método axiomático formal; teoria de
conjuntos, concepção estrutu- ral, e fundamentos da matemática; matemáticas nãoclássicas.
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