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Introdução (Estilo: <Secao>, 20pt antes)

O XIX Congresso Brasileiro de Automática
CBA2012 - terá seus anais publicados eletronicamente (em forma de CD-ROM). Assim, os autores devem
submeter a cópia final de seus artigos na forma de um
arquivo PDF.
Este arquivo foi criado para ajudá-lo a produzir o
artigo segundo o padrão do congresso.
Este arquivo pode ser aberto nas versões do Microsoft Office a partir de 2007, e outros editores de texto
que permitam abrir arquivos do tipo .doc.
Para manter a formatação adequada, deve-se especificar o estilo certo para cada parte do artigo. Por
exemplo, no cabeçalho acima, todas as partes indicam o estilo correto (entre <>). O estilo deste parágrafo é <Texto>, e o do parágrafo anterior é <Texto_depois_de_cabecalho>; o do título da seção é
<Secao>. Não é necessário especificar os estilos a
cada trecho do texto, a menos que haja uma mudança, porque uma vez especificado, o estilo é automaticamente mantido no trecho seguinte.
Os artigos a serem submetidos deverão ser redigidos
em língua portuguesa, espanhola ou inglesa, com um
número de páginas entre 6 (seis) e 8 (oito), tamanho
A4, coluna dupla, em formato PDF.
A cada nova seção ou nova subseção, os estilos que
deverão ser usados são: <Secao> e <Subsecao> respectivamente.

2 Recomendações para a Edição (Estilo: <Secao>, 20pt antes)
2.1 Fontes Usadas (Estilo: <Subsecao>)
As fontes adotadas são as fontes TrueType:
 Times New Roman
 Courier New
 Symbol
2.2 Figuras e Tabelas
As figuras devem de ser inseridas no documento
com o comando Inserir -> Imagem, jamais copiadas e
coladas. Ao inserir figuras assegure-se que a resolução seja alta, de tal forma que não seja perdida informação por ocasião da impressão.
Antes de submeter seu artigo, imprima-o e verifique
que o tamanho das figuras, em especial do texto informativo, seja legível.
Figuras coloridas são aceitas, mas recomenda-se que
estejam em escalas de cinza para uma melhor qualidade quando impressas.
Identifique cada figura e tabela com um número sequencial.
Lembre-se sempre de colocar as unidades nos eixos
dos gráficos e nas tabelas.

4 Conclusão
Só nos resta desejar-lhe boa sorte na preparação de
seu artigo. Contamos com seu trabalho e sua presença
no CBA2012 em Campina Grande.
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Figura 1. Magnetização em função do campo aplicado

Tabela 1. Começo de uma Tabela de uma Única Coluna.
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2.4 Equações
Equações são construídas com o editor correspondente. O estilo de parágrafo é <Normal> e a justificação é centralizada.
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As equações devem ser numeradas à direita da coluna.
3 Citações
As referências devem ser agrupadas ao fim do
manuscrito, e ordenadas alfabeticamente pelo primeiro autor e, cronologicamente para cada autor.
IMPORTANTE: Todas as referências listadas devem
ser citadas em algum outro ponto do texto. As citações seguem o estilo (autor, ano). Por exemplo: o
resumo deste artigo é um trecho do livro de Andrade
(Andrade, 1933). Já, o abstract foi extraído de Heller
(Heller, 1996). O estilo de citação utilizado é o Harvard System of Referencing, consulte a guia do seu
software bibliográfico sobre como ativá-lo, ou se
prefere fazer manualmente pode encontrar diversos
manuais sobre este tipo de citação, na Internet. No
final deste artigo aparecem alguns exemplos.
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