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Resumo

O objetivo deste minicurso é fornecer uma introdução à linguagem de pro-
gramação Latex para aqueles que precisam elaborar textos onde apareçam fórmulas
matemáticas. A vantagem desta linguagem relativamente aos editores de textos
conhecidos está não somente na qualidade da apresentação do resultado final,
mas, principalmente, no fato de que o autor do texto passa a ter o mesmo pa-
pel que o de um editor num setor de publicação. Isto é posśıvel porque toda
a edição do texto é feita automaticamente pela linguagem, tudo que o autor
tem que fazer é usar comandos para veicular a sua necessidade. Diferentemente
de editores de textos, Latex é uma linguagem compilada e isto tem como con-
sequência uma boa apresentação do resultado final. É bem conhecido que cada
vez que numa linguagem de programação o texto é compilado o programa faz
uma rearrumação de todo o texto, desde a primeira até a último palavra, pos-
sibilando uma sáıda elegante. Por outro lado, editores de textos como o Word,
sendo uma “linguagem” interpretada, quando o texto é salvo o formato de sáıda
que ele toma é definitivo, dáı aqueles espaços muito deselegantes que observamos
num texto editado em Word.

Neste minicurso pretendemos que o aluno saia sabendo como
� Preparar um arquivo de entrada.

� Preparar um documento.

� Usar um Estilo.

� Escrever fórmulas e usar ambientes matemáticos.

� Fazer referências.

� Construir e usar uma biblioteca.

� Editar um livro, com folha de rosto, etc.

� Fazer transparência.

� Fazer um ı́ndice remessivo.
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Metodologia

Aos alunos do minicurso será fornecido um tutorial da liguagem Latex. As aulas
serão ministradas em laboratório, seguindo o tutorial, onde os computadores
deverão estar com o sistema operacional Linux.

Público Alvo

É claro que o Latex é útil para quem quer que queira escrever textos de qualquer
natureza, mas, se tivermos que colocar prioridades essas serão para os alunos
ou quem trabalhe com matemática, f́ısica e computação.
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