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Resumo. O curso é uma organização conjunta da CLAD (Associação Portuguesa de Classificação e Análise de
Dados) e do INE (Instituto Nacional de Estatística) e propõe uma introdução à escrita de textos utilizando o
ambiente LaTeX. Na sequência da decisão do Livro de Resumos da JOCLAD2019 ser editado em LaTeX, a
componente prática versará a criação de um resumo para submissão às Jornadas, que decorrerão em Viseu,
de acordo com o template de resumos JOCLAD2019. Os participantes neste curso ficam preparados para a
criação do seu próprio resumo para as Jornadas, bem como de outros documentos em LaTeX.

Destinatários. Todos os investigadores que necessitem de utilizar LaTeX na formatação dos seus
documentos, em particular aqueles que desejam submeter resumos para as JOCLAD2019.
Duração e Calendarização. O curso terá a duração de 6 horas e 30 minutos.
Condicionante. O curso funcionará com um número mínimo e máximo de 10 e 25 participantes,
respetivamente. Inscrições não aceites serão remetidas para futuras edições do curso. É aconselhável que os
participantes levem um portátil já com o “ambiente” LaTeX instalado. Antecipadamente, os inscritos
receberão um email com as instruções de como proceder à instalação.
Investimento e Data limite de inscrição. O curso é gratuito para sócios CLAD com a quota de 2018 paga; o
investimento para não-sócios CLAD é de 60€. A CLAD emitirá um certificado de participação. A data limite
para inscrição é 9 de novembro de 2018.
Contacto. Caso esteja interessado em frequentar este curso, a ficha de inscrição em anexo deverá ser
remetida para o seguinte endereço de e-mail: mail@clad.pt. O mesmo contacto deverá ser utilizado para
quaisquer outros esclarecimentos.
Com os melhores cumprimentos,
Pel’A Direcção da CLAD
Isabel Silva Magalhães
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Programa do curso

Introdução ao LaTeX
10:00 – 13:00: 1ª Sessão: O ambiente LaTeX. Criação de um documento em LaTeX.
Principais formatações de um texto LaTeX. Modo matemático em LaTeX.
Inclusão de tabelas e figuras em LaTeX. Gestão de referências
bibliográficas em LaTeX.

14:30 – 16:30: 2ª Sessão: Conclusão da 1ª Sessão. Validação da instalação do LaTeX e
realização de exemplos práticos.

17:00 – 18:30: 3ª Sessão: Criação de um resumo para as JOCLAD utilizando o novo
template.

