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IFRS CAMPUS Vacaria 

EDITAL Nº 34, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
LATEX PARA TODOS

O  DIRETOR-GERAL  DO  CAMPUS  VACARIA,  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE
EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  torna  público  o  Edital  Campus  Vacaria nº  34/2019  –  Seleção  de
participantes para o Curso de Formação Continuada LaTeX para Todos.

1. DA FINALIDADE

1.1. Selecionar  membros  da  comunidade  externa  e  interna  para  participar  do  curso  de
formação continuada LaTeX para Todos.

2. DOS OBJETIVOS

2.1. O Campus Vacaria, por meio do curso de formação continuada LaTex para Todos, tem por
objetivos:

a)  Ensinar  aos  seus cursistas  os conceitos  básicos  para produção e finalização  de
textos com aparência profissional utilizando o LaTeX.

b)  Capacitar  os  seus  cursistas  a  escrever  textos  técnicos,  acadêmicos  e  científicos
utilizando o LaTeX, em conjunto com a ferramenta online denominada Overleaf.

3. DO CURSO E DA CARGA HORÁRIA

3.1. Resumo do Curso:
a) Atualmente, a produção de trabalhos acadêmicos (incluindo trabalhos de conclusão

de curso, monografias ou teses) e artigos científicos envolve não apenas o conhecimento sobre
o  tema  proposto  como  também  uma  boa  apresentação  do  conteúdo  em  termos  de
diagramação e formatação geral do documento final. Processadores de texto tradicionais como
Microsoft  Word e LibreOffice Writer  ajudam na produção deste tipo de documento,  porém,
ainda apresentam muitas restrições que dificultam a produção do texto propriamente dita. Por
exemplo,  ao se inserir  uma figura  no documento,  o  texto  sofre  alterações que reduzem a
produtividade do usuário. Ou seja, o usuário, em vez de focar apenas no conteúdo de seu
documento, tem de se preocupar com formatações básicas de texto, por exemplo, tamanho e
estilo da fonte, enumerações, índice, referências, etc. O LaTeX (pronuncia-se Lay-Tek ou Lah-
Tek) é uma ferramenta para produção de textos com aparência profissional que surgiu com o
intuito de eliminar as distrações com formatações básicas. Para isso, o LaTeX se baseia na
abordagem WYSIWYM ('what you see is what you mean', ou, 'o que você vê é o que você quer
dizer' em uma tradução livre), o que significa que o foco do usuário está apenas no conteúdo
do documento, deixando questões de formatação para o computador.
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3.2. O curso terá carga horária total de 21 (vinte e uma) horas e será oferecido no IFRS -
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Vacaria.

4. DO PÚBLICO-ALVO

4.1. Estão habilitadas a realizar o curso todas as pessoas com noções em informática e que
possuam interesse em aprender a produzir relatórios técnicos, trabalhos acadêmicos (incluindo
monografias,  dissertações e teses),  livros ou artigos científicos para congressos,  revistas e
jornais nacionais/internacionais.

5. DOS REQUISITOS

5.1. São requisitos para participar do curso de extensão:
a) Ter noções básicas em informática.
b) Ter conhecimento sobre a utilização de navegadores Web.

6. DAS VAGAS

6.1. Serão ofertadas 30 (trinta) vagas para o curso de formação continuada LaTeX para Todos.

7. DAS INSCRIÇÕES

7.1. As inscrições devem ser realizadas de 01/10/2019 a 07/10/2019, através do formulário on-
line disponível no seguinte endereço: https://forms.gle/e5fQ3JYdypUrtjsQ7.
 

8. DO CRONOGRAMA

8.1. As fases e prazos deste edital ficam assim definidos:

Fases Prazos
1. Publicação do edital 26/09/2019
2. Período de inscrição 01/10/2019 a

07/10/2019
3. Divulgação das inscrições homologadas e participantes selecionados 08/10/2019
4. Período de Matrícula do curso 09/10/2019
5. Período de realização do curso 09/10/2019 a

20/11/2019

9. DA HOMOLOGAÇÃO

9.1. Somente serão homologadas as inscrições que atenderem às normas do presente edital.

https://forms.gle/e5fQ3JYdypUrtjsQ7
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10. DA SELEÇÃO

10.1. Serão  selecionados os 30 (trinta) primeiros participantes inscritos através do formulário
disponibilizado no endereço do subitem 7.1.

11. DA MATRÍCULA

11.1. A matrícula deverá ser realizada no dia 09/10/2019, das 9h às 18h no setor de registros
acadêmicos do IFRS Campus Vacaria.

12. DA CERTIFICAÇÃO

12.1. A certificação será concedida aos participantes que obtiverem frequência em aulas igual
ou superior a 75% e apresentarem o trabalho final.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. É responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes a este
edital.
13.2. A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em
parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer
natureza.
13.3. Os recursos quanto aos termos deste edital somente serão apreciados se submetidos à
Direção-geral do  Campus  Vacaria, mediante  manifestação formal e fundamentada, em até 3
(três) dias úteis após a sua publicação. 
13.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) CGAE do campus.

Vacaria (RS), 26 de Setembro de 2019.

__________________________________________
GILBERTO LUIZ PUTTI

Diretor-geral Pro Tempore
IFRS – Campus Vacaria

Portaria nº 685/2017

** A via original encontra-se assinada no Gabinete do Diretor-geral


