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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119104  - Matemática Discreta  

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 461 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Isabel Colaço 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       30 30                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

No final da unidade pretende-se que o aluno conheça certas noções e alguns factos, em geral, sobre conjuntos e números e 
que saiba expressar essas ideias numa linguagem matemática rigorosa mas, mais importante, pretende-se que o aluno 
compreenda os argumentos utilizados nas provas dos teoremas, distinguindo os vários tipos de provas. Pretende-se ainda que 
o aluno reconheça a relevância dos temas estudados para as ciências da computação.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1- Uma introdução à Lógica  

Proposições; Fórmulas proposicionais e tabelas de verdade; Tautologias;  Equivalências lbásicas; Predicados e quantificadores.  
Argumentos válidos;  Provas matemáticas.  

2- Conjuntos e relações  

Conjuntos; A relação de inclusão; A  álgebra das partes de um conjunto; Produtos cartesianos;  

Relações; Relações de equivalência; Ordens parciais; Funções.  

Conjuntos equipotentes; Conjuntos enumeráveis e conjuntos não enumeráveis. 

3- Teoria elementar de números  

Números inteiros; O princípio da boa ordem; O teorema da divisão; A relação de divisibilidade; Algoritmo de Euclides; Números 
primos; Teorema fundamental da aritmética. 

 Aritmética modular; Inversos; A função phi de Euler; Potências; O pequeno teorema de Fermat.  

4-Indução e recursividade:  

Números naturais; Princípio de indução matemática; Métodos de indução matemática; Definições recursivas. A notação sigma 
para somas; Equações de recorrência lineares de coeficientes constantes. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta unidade começamos por estudar os métodos formais do cálculo proposicional para depois aprofundar outros aspetos da 
lógica como a dedução e as provas matemáticas. Ao longo da unidade, damos sempre relevância à natureza axiomática das 
teorias apresentadas, particularmente das teorias dos números naturais e dos números inteiros. Iniciamos nesta unidade o 
estudo das aritméticas modulares, estruturas algébricas em que se baseiam os métodos criptográficos dos algoritmos mais 
utilizados em Segurança Informática, área em que existe atualmente uma formação ao nível do 2º ciclo no Instituto.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Os conteúdos teóricas serão em geral apresentados de forma expositiva. Nas componentes práticas, serão resolvidos 
problemas sob a orientação da docente e será sugerida a resolução de outros problemas como trabalho a realizar pelo aluno de 
forma autónoma. Poderá fazer-se também uma exploração computacional de alguns dos temas programáticos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

 Nas componentes teóricas das aulas irá fazer-se uma progressiva abstração das noções e factos matemáticos a partir da 
análise de situações particulares,  sempre que possível.  Os problemas das folhas práticas serão escolhidos de forma a que 
aluno adquira gradualmente o domínio dos temas programáticos e ganhe autonomia para pesquisar outros resultados na 
mesma área. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Testes escritos parciais ou exames. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Discrete Mathematics and its Applications: Kenneth Rosen; McGraw-Hill Education, 2012 

Discrete Mathematics with graph theory: Edgar Goodaire, Michael Parmenter; Pearson Prentice Hall, 2006 

Language proof and logic: Dave Barker-Plummer, Jon Barwise, John Etchemendy; CSLI Publications, 2011          
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