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Pré-requisito: 

Computabilidade INF1015 (gra) e/ou INF2018 (pós) 

 

OBJETIVOS Apresentar e discutir as principais definições e resultados em 

complexidade computacional. Abordamos a complexidade 

computacional dos problemas de Satisfação (SAT) e de Validade 

(TAUT) em algumas lógicas.  Técnicas recentes em compresso 

de provas lógicas baseadas em resultados de teoria das provas 

serão abordadas no curso, onde um esquema para obtenção de 

uma prova de NP=PSACE é considerado. Finalmentem o curso 

discorrerá sobre complexidade de Kolmogorov em um nível mais 

conceitual e intuitive. 

EMENTA Definições básicas; robustez da máquina de Turing para análise 

de complexidade computacional, principais teoremas de 

relativização e problemas completos para as classes naturais. 

Noções de complexidade descritiva e de complexidade de 

Kolmogorov. 

PROGRAMA Máquinas de Turing; funções recursivas; teorema da recursão; 

teorema de Rice; teorema de Rogers; hierarquia de Kleene; 



isomorfimo Curry-Howard e sistema T de Gödel ; complexidade 

em tempo e espaço;  teoremas do speed-up e do gap; 

diagonalização uniforme; funções de tempo construtíveis e 

hierarquia determinística de classes de complexidade; robustez 

de modelos computacionais como a máquina de Turing; NP vs P 

e a hierarquia polinomial; caracterização lógica de das classes NP 

e P, complexidade descritiva; teoremas de Fagin; relativização e 

teorema de Gill-Solovay; a classe NPI; problemas em lógica, 

completos para classes de complexidade naturais ; um esquema 

de prova para NP=PSPACE; noções de complexidade de 

Kolmogorov   

AVALIAÇÃO Listas de exercício e apresentação de seminário 
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