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1. Introdução

O LaTeX Sistema de edição de texto largamente utilizado em meios 
acadêmicos e científicos, bem como por algumas editoras nacionais e 
internacionais.

Este Minicurso oferece uma visão geral desta ferramenta de produção e 
edição de texto (Introdução ao LATEX).

Nesta parte do Minicurso o usuário ao editor de texto LaTeX, explicando 
como elaborar um documento com os comandos básicos do LaTeX, e não como
instalar o programa LaTeX.



1. Introdução

O Minicurso têm por objetivo introduzir usuários iniciantes utilizar o 

software para produção, edição e impressão de textos científicos. O LATEX é 

utilizado em muitas universidades em seus cursos de graduação e pós 

graduação, bem como em diversos congressos e periódicos científicos em todo 

mundo para submissão de TCC’s, dissertações, teses, artigos e outras 

modalidades de publicação.



1ª Parte - Profº Hermom - Introdução - Uma visão geral das vantagens do LATEX no 
ambiente acadêmico e na METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - 
Objetivos: Como instalar, como baixar e atualizar pacotes, templates de documentos, como o 
LATEX etc ;
(Tempo estimado: 60 a 80 minutos)

2ª Parte - Profº Pires - Utilizando Ferramentas Básicas do LATEX e criando referências de 
acordo com as normas da ABNT Objetivos - Trabalhando com tools, inserindo referências via 
arquivos .bibtex, exportação em formatos variados, etc);
(Tempo estimado: 60 a 80 minutos)

3ª Parte - Profº Daniel - Ferramentas de Criação e Inserção de Figuras e Tabelas no LATEX 
Objetivos - Como preparar tabelas e figuras e salvar em formatos compatíveis . jpg, .pdf. etc, 
ferramentas on line de criação de desenho e tabelas, etc;
(Tempo estimado: 60 a 80 minutos)



2 Editor Tex Maker
Exemplo 1
Baixando e instalando o Tex Maker



3 . Exemplo 1 – Escrevendo uma carta
Tela inicial (script) para produção.



3. Exemplo 1 – Escrevendo uma carta
Documento de saída convertido em .pdf.



4. Exemplo 2 – Artigo Jornal
Tela inicial (script) para produção.



5.Templates
Modelo UNESP – Ilha Solteira



5.Templates
Modelo UNESP – Ilha Solteira



5.Templates
Modelo IEEE



5.Templates
Modelo IEEE



6.Apresentações em LaTex
Pacote Beamer



6.Apresentações em LaTex
Pacote Beamer
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