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CONCURSO DE MONITORIA 

 
O Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) faz saber que, de 

acordo com o Memorando Circular nº 972/2020 – PROGRAD, encontram-se abertas as inscrições para 
o concurso de monitoria, visando o preenchimento de 1 vaga na disciplina de IH971 Lógica: 
 
 
INSCRIÇÃO: 
 
As inscrições serão feitas através do e-mail do presidente da banca (dedekindbr@nulfic.org), no 

período de 15 janeiro a 1 de fevereiro de 2021, até as 23:59h. No e-mail deverão ser anexados o 
currículo, o histórico escolar oficial do discente e uma dissertação sobre todos os tópicos elencados 
no Edital. 
 
 
OS CANDIDATOS DEVERÃO PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS:   
 
a- Ser aluno regulamente matriculado em curso de graduação;  
 
b- Frequentar efetivamente o curso;  
 
c- Ter integralizado a disciplina IH-971 Lógica no seu histórico escolar, com rendimento de aprovação; 
 
d- Dispor de 12 horas semanais livres, de acordo com o horário da disciplina e do orientador, verificado 
junto à planilha de matrícula do semestre vigente. 
 
 
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO 
 
a- Será considerado aprovado no exame de seleção o candidato que obtiver nota média igual ou superior 
a 7 (sete) na dissertação e na entrevista online com a banca; 
 
b- Só será selecionado o candidato aprovado que obtiver maior número de pontos; 
 
c- Em caso de empate, o candidato que obtiver melhor conceito na disciplina será selecionado e, 
persistindo o empate, será o de melhor CR. 
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VIGÊNCIA DA MONITORIA 
 

O início das atividades começará em fevereiro de 2021, com vigência por dois períodos letivos, 
isto é, com término previsto para 28 de agosto de 2021. 
 
 
DA SELEÇÃO 
 

As entrevistas com os candidatos serão realizadas no dia 04/02/2021, a partir das 10h, numa sala 
virtual da plataforma de webconferência “Jitsi”; o link para acesso à sala é o seguinte: 
https://meet.jit.si/Monitoria_Logica_2020.1  
 
 
Tópicos para a dissertação (entregue por e-mail no ato da inscrição) 
 

• Argumentos válidos X argumentos inválidos. 

• Consequência lógica e equivalência lógica. 

• Linguagens formais e regras sintáticas de boa formação. 

• Relação entre tautologia e contradição; relação entre tautologia e consequência lógica; 

relação entre tautologia e equivalência lógica. 
  

Referências  
  
MORTARI, C. A. Introdução à lógica. 2ª edição, revista e ampliada. São Paulo: Editora Unesp, 
2016. 

 
 

Banca Examinadora: 
 
Prof. Alessandro Bandeira Duarte (Presidente) 
Prof. Robinson Guitarrari 
Prof. Rodrigo Pinto de Brito 
 
 
 
 
 

Departamento de Filosofia-UFRRJ, em 07 de janeiro de 2021 
Prof. Dr. Danilo Bilate 

Chefe do Departamento de Filosofia 


