
	

	

 
PENSAMENTO CRÍTICO 
Prof. Dr. Mattia Petrolo 

1º quadrimestre de 2022 

Datas e horários: terça das 21:00 às 23:00, semanal; sexta das 19:00 às 21:00, semanal 
 

 

 

 

1. OBJETIVOS 
Analisar as noções básicas de argumentação, destacando os meios de distinção entre bons 

e maus argumentos. 

 

2. CONTEÚDO 
Investigar as relações entre racionalidade, linguagem e lógica; Analisar inferências imediatas 

e mediatas; Caracterizar e comparar argumentos dedutivos e indutivos; Explorar as relações 

entre validade/invalidade, correção/incorreção e falácias. 
 

3. MÉTODO 
Análise do texto seguida de elaboração de questões para estudo dirigido. 

 
4. CRONOGRAMA 

Semana Conteúdo Texto 

1 Tipos de afirmações Carnielli-Epstein: cap. 2, 

pp. 13-34 

2 O que é um bom argumento? Carnielli-Epstein: cap. 3, 

pp. 35-55 

3 A avaliação de afirmações Carnielli-Epstein: cap. 5, 

pp. 75-97 

4 Condicionais Carnielli-Epstein: cap. 6, 

pp. 113-130 

5 Afirmações gerais Carnielli-Epstein: cap. 8, 

pp. 163-183 

6 Prova 1  



	

	

7 Argumentos indutivos Copi: cap. 11, pp. 313-328 

8 Falácias Carnielli-Epstein: cap. 11, 

pp. 209-219 e cap. 18, pp. 

333-337 

9 Um pouco de lógica Carnielli-Epstein: cap. 17, 

pp. 313-330 

10 Prova 2  

11 Encerramento da disciplina  

12  Recuperação  

 

• A plataforma utilizada é o SIGAA. 

• Todos os textos serão disponibilizados no SIGAA e por e-mail. 

• O professor estará disponível para responder a dúvidas e discutir questões referentes ao 

conteúdo dos textos. 

 
5. AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita por meio de duas provas escritas. A média final será calculada por 

média aritmética das notas totais das duas provas. 

 

Prova 1. Resposta as questões sobre o conteúdo programático da disciplina. As questões 

serão comunicadas no começo da semana 6. 

Prazo para envio das respostas: 28/03/2022. 

 

Prova 2. Resposta as questões sobre o conteúdo programático da disciplina. As questões 

serão comunicadas no começo da semana 10.  

Prazo para envio das respostas: 25/04/2022.  

 

Enviar as provas por e-mail a mattia.petrolo@ufabc.edu.br 
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