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Resumo

Neste material, são apresentados vários detalhes sobre o Projeto MatePUB: Matemática
Essencial em Livros Eletrônicos EPUB, que visa construir livros eletrônicos de Matemática
e disponibilizar os mesmos de forma gratuita na Rede Internet. Aqui está um resumo da
apresentação realizada em slides com o Beamer.

1 Página Matemática Essencial

1. Inı́cio em 1997, com algumas páginas básicas de Matemática.

2. Projetos desenvolvidos para a construção de páginas em HTML.

3. Ofertas de cursos em HTML para alunos de extensão.

4. Primeira atualização através do formato de páginas XHTML.

5. Inserção de muitos materiais de Matemática nas páginas.

6. Estudo especı́fico sobre sı́mbolos matemáticos:

(a) Entidades de caracteres disponı́veis em html.

(b) Construções de elementos matemáticos com MathML.

(c) Uso do programa LaTeX na construção de sı́mbolos.

(d) Arquivos com a extensão png.

(e) Outros arquivos gráficos: jpg e SVG.

(f) Usando o MathJax com o LaTeX.
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2 Projetos: MatWeb, MatSup e SacMat

• MatWeb: Matemática pela Internet Materiais de Matemática para o Ensino Funda-
mental e Médio.

• MatSup: Matemática Superior pela Internet Materiais de Matemática para o Ensino
Superior.

• SacMat: Sistemas de Auxı́lio Computacional em Matemática Tutoriais em português
de programas computacionais de Matemática.

• MatePUB: Matemática em Livros Eletrônicos EPUB Livros eletrônicos públicos de
Matemática.

3 Livros EPUB: Literatura versus Matemática

1. Existem muitos livros eletrônicos gratuitos com extensão epub tratando de assuntos
literários contendo textos e gráficos em formatos png e jpg.

2. Existem pouquı́ssimos livros eletrônicos gratuitos de Matemática, Fı́sica, Quı́mica e ou-
tras áreas das Ciências Exatas.

3. A internet ainda não possui procedimentos universais para exibir entidades de carac-
teres XHTML representando todos os sı́mbolos matemáticos usados na construção de
livros eletrônicos.

4. Nem todos os navegadores reproduzem os sı́mbolos matemáticos disponı́veis nas suas
páginas.

4 Caracterı́sticas de um livro EPUB

1. Padrão gratuito e aberto.5

2. Texto redimensionável nas telas dos equipamentos.

3. Imagens inline dos tipos raster e vetoriais.

4. Dados de informação imersos nos códigos fonte.

5. Suporte a Direitos Autorais (DRM: Digital Rights Management).

6. Uso de folhas de estilo CSS.

7. Suporte para gerar formatos alternativos do mesmo arquivo-fonte.

8. Uso interno e externo de XML (XHTML) para ampliar a funcionalidade do livro EPUB.

5A Bı́blia, Mateus 10:7-8: ..., de graça recebestes, de graça dai.



5 Construindo um livro EPUB básico

1. Baixar os programas: Adobe Digital Editions (leitor de EPUB) e Infozip.exe
(para compactar o EPUB).

2. Crie a pasta epub no seu computador e copie nela o arquivo modelo.bat, que com-
pacta a pasta modelo no arquivo modelo.zip, depois renomeado como modelo.epub.

3. Na pasta epub, crie a pasta modelo e nesta pasta modelo, crie o arquivo mimetype e
as pastas META-INF e OEBPS.

4. Na pasta META-INF, crie o arquivo container.xml.

5. Na pasta OEPBPS, crie os arquivos: cap01.xhtml, cap02.xhtml, content.opf,
page-template.xpgt, estilo.css, titulo.xhtml e toc.ncx.

6. Na pasta OEPBPS, crie a pasta images e na pasta images, copie os arquivos: cap.png,
capa.jpg, cup.jpg e cup.png.

7. Execute o programa modelo.bat no prompt do Windows.

8. Vizualize o arquivo modelo.epub com o Adobe Digital Editions.

6 Validando um livro EPUB

Após criar um livro eletrônico EPUB, desejamos ver o resultado, mas devemos ter um pouco
de paciência e validar o nosso livro EPUB, antes de torná-lo público.

1. Baixe o programa Sigil que é um programa que serve para gerar um livro EPUB.
Instale o programa Sigil em seu computador.

2. Execute o programa Sigil e abra o arquivo modelo.epub com o menu File e depois
com Open....

3. Vá ao menu Tools e pressione Validate EPUB.

4. Se o EPUB estiver correto, veremos a mensagem: No Problems Found!.

5. Se o EPUB estiver errado, veremos uma lista com os erros. Você deve corrigir tais erros.

7 Projeto MatePUB

1. Tı́tulo: MatePUB: Matemática Essencial em Livros Eletrônicos EPUB.

2. Objetivo: Construir livros eletrônicos EPUB de Matemática.

3. Conteúdo: 293 links para páginas do site Matemática Essencial.

4. URL: http://www.mat.uel.br/matessencial/

5. Beneficiários: alunos, docentes e interessados pela Matemática.



6. Equipamentos: dispositivos móveis ou fixos de comunicação, como celulares 3G, Kin-
dle, Ipad, Netbook, etc.

7. Conteúdos gratuitos de Matemática para o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino
Superior.

8. Livros EPUB estão de acordo com as polı́ticas ecológicas atuais.

8 Nossos primeiros livros eletrônicos EPUB

1. Página Matemática Essencial:
http://www.mat.uel.br/matessencial/

2. Página com os nossos livros eletrônicos EPUB:
http://www.mat.uel.br/matessencial/alegria/matepub/matepub.htm

3. Todos os arquivos abaixo podem ser baixados da pasta:
http://www.mat.uel.br/matessencial/alegria/matepub/

4. Arquivo Modelo-fonte.zip para construir o seu EPUB: modelo-fonte.zip

5. Livro EPUB: Livro de João: João.epub

6. Livro EPUB: Modelo: modelo.epub

7. Livro EPUB: Aplicações da Matemática: Aplicações da Matemática.epub

8. Livro EPUB: Mini Dicionário de Matemática: Mini Dicionário de Matemática.epub

9. Livro EPUB: Harmonia Matemática: Harmonia Matemática.epub

10. Livro EPUB: Razões e Proporções: razoes.epub

9 Sobre este trabalho

• Resumo da apresentação construı́da por Ulysses Sodré emailto:ulysses@uel.br,
com a linguagem LATEX e o estilo de apresentação Beamer.

• Versão compilada em Londrina-PR, 17 de agosto de 2011.

• Se você é aluno, professor ou interessado pela Matemática, visite a nossa página
Matemática Essencial localizada em http://mat.uel.br/matessencial/.
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com o LaTeX. Departamento de Matemática. Universidade Estadual de Londrina.
Londrina-PR, 30 de abril de 2011.


	Página Matemática Essencial
	Projetos: MatWeb, MatSup e SacMat
	Livros EPUB: Literatura versus Matemática
	Características de um livro EPUB
	Construindo um livro EPUB básico
	Validando um livro EPUB
	Projeto MatePUB
	Nossos primeiros livros eletrônicos EPUB
	Sobre este trabalho

