1. Disposições Gerais
1.1. Objetivo do curso
O “Curso de LATEX” tem por objetivo ministrar aulas e práticas a respeito do software de
formatação de texto LATEX, com a finalidade de proporcionar aos alunos da UTFPR –
Câmpus Campo Mourão o conhecimento a respeito dos comandos básicos para que o
texto seja compilado de acordo com as normas para elaboração de trabalhos da UTFPR e
ABNT.
LATEX é um conjunto de macros para o processador de textos TEX, utilizado amplamente
para a produção de textos matemáticos e cientíﬁcos devido à sua alta qualidade e
eficiência tipográﬁca. No entanto, também é utilizado para produção de cartas pessoais,
artigos e livros, entre outras aplicações.
Ao invés de trabalhar com ideias visuais, o operador é motivado a trabalhar com conceitos
mais lógicos para edição de capítulos, seções, ênfase e tabelas, por exemplo, sem
contudo privar o usuário da liberdade de indicar, expressamente, declarações de
formatação.
É o único sistema de processamento de textos disponibilizado desde 1983 e ainda em
uso, e também o único que está disponível para TODOS os sistemas operacionais e o
único capaz de imprimir o mesmo documento em qualquer Sistema Operacional sem
perdas de formatação.
· Ensinar os alunos a:
o Instalar o Latex passo-a-passo: TEXSTUDIO, TEXLIVE, IPE;
o Construir um modelo de Trabalho de Conclusão de Curso;
o Concatenar um modelo de apresentação de slides;
o Implantar um modelo de artigo;
· Proporcionar aos alunos embasamento para a utilização de uma ferramenta facilitadora
no processo de formatação de textos.
· Contribuir para o processo da aprendizagem dos participantes na formação pessoal e
profissional;

1.2. Inscrições

As inscrições serão realizadas através do site www.petcivil.com.br, com início no dia
17/03/2017 às 14h e término no dia 24/03/2017 às 16h.
Para a realização da inscrição, o candidato deverá informar os seguintes dados: nome,
CPF, RA, período no sistema acadêmico e e-mail.

.

1.3. Pré-requisito
· Discentes matriculados a partir do 7º período;
· Discentes que participam de projetos de pesquisa, extensão, inovação e ensino;
· Discentes da UTFPR – Câmpus Campo Mourão (30 vagas)
· Comunidade Externa (10 vagas)

1.4. Valor da Inscrição
Será cobrado uma taxa de R$30,00. Para as pessoas que obtiverem 100% de presença
haverá a devolução de R$10,00.

2. Critérios de seleção
Se houver vagas remanescentes a seleção se dará por ordem de inscrição.

3. Cronograma
Inscrição
Pagamento
Curso

17 de março (14h) a 24 de agosto (16h)
28 de março na sala do curso
Item 3.1

3.1. Cronograma do curso
O curso terá carga horária de 40 horas, e será realizado nas terças-feiras das
19h30 às 23h00, exceto feriado, com início no dia 2 8 d e m a r ç o e término no dia 06 de
junho de 2017

4. Considerações
O curso disponibilizará um certificado para o discente de 40h emitido pelo PET.
O certificado será disponibilizado no site do PET com todas as instruções para a
validação do mesmo. O discente deverá trazer para as aulas do curso seu computador
próprio.

