Instruções aos Autores Revista CONTROLE & AUTOMAÇÃO
Visando padronizar a apresentação dos artigos publicados na revista CONTROLE & AUTOMAÇÃO.
bem como agilizar o seu processo de edição e revisão, encaminhamos as seguintes orientações para os
autores e revisores de artigos. Estas orientações são baseadas no formato proposto em Infonnation
for Contributors to Auromatica disponível na contra-capa do periódico "AUTOMATICA" do IFAC
(lnternational Federation af Automalic Control).

1 - Normas para Submissão de Artigos Técnicos
Os originais devem ser enr.:aminhados datilografados com espaço duplo entre a.'i linhas. usando somente
um dos lados da folha de papel A4. As figuras e tabelas não necessitam estar na fonna final definitiva.
devendo ser clara para facilitar ôl revisão, Impressões por computador. observando os estilos e tipos de
letrJS. serão benvindas. Devem ser enviadas cinco çópias. As cópia.... xerográficas deverão ser de boa
qualidade.

Adade Fo.. A. (1991). Projeto de Sistema de Controle Multivariáveis Robustos
Utilizando Otimização Multicritérios. Tese de Doutoramento. Instituto Teçnol6gico de Aeronáutica, rrA-IEEE. S. José dos Campos - SP.

3.6. O campo Autores
E,.. te campo deve obedecer ao seguinte estilo:
O nome do primeiro autor é dado pelo seu sobrenome seguido de vírgula e a abreviatura do primeiro e
dos nomes intennediários. por exemplo:
Xavier. J.1.S. para Joaquim José da Silva Xavier
Os nomes dos demais autores são dados pelas abreviaturas do primeiro e segundo nome seguido pelo
sobrenome por extenso. Deve ser evitado o uso de et alii. ou seja todos os autores devem ser citados no
campo autorts. Cada nome de autor deverá ser separado por vírgula. Por exemplo:
Chen. T.C.
Hill. PJ. & O.R. Peterson
Clark<. D.W.• C. Mohtadi and P.S. Tuffs
3.7 O campo Ano da publicação
Logo após o campo Autores deve ser colocado entre parênteses o ano da publiçação. este campo
tenninado por um "."(ponto tinal).
Se. por exemplo. o mesmo primeiro autor estiver com dois ou mais itens da bibliografia num mesmo ano.
o campo ano da publicarão deverá ter uma letra para distinguf-Ios. por exemplo. num determinado
artigo pode haver a.. seguintes referências do mesmo primeiro autor(Àstrt1m):
Àstrllm. K. J. (1988). A~"'ssment of achievable perfonnance of simple feedback loops. 1988 IEEE
Conf Decision and Control. Austin. Texas.
~
Àstrl1m. K. 1. and T. Hagglung (l988a). Automatic tunning of PlD control/ers. ISA. Research
Triangle Park. North Camline
Àstr1im. K. J. and T. IJtigglung (1988b). A new auto-tunning designo Proe. IFAC In/. Symp. on
Adaprative Control ofChemical Proe:t.f.fts. Copenhagen. Denmark.
A

2 - Estilo Geral
Os artigos devem ser preparados lIe acorllo com os itens abaixo. A nrdem dos itens deve ser mantida
como a seguir:
D Título e nome dos autores,
Use um título infOlmativo para o artigo.
- os nomes lIos autores lIeverão estar acompanhados da... sua... afiliações.
D Resumo e Abstroct
inclua um resumo em português com cerca de 100 a 200 palavr.l.s no início do artigo. Este resumo
deverá fazer uma descrição do problema tratado. u... illéias principais introduzilla.... e os resultados.
Logo após o resumo lIeveni ser colocauo a sua trauução para o inglês (obsrraa).
D Corpo do Artigo
o corpo uo artigo poueriÍ ser lIivillido em seções numeradu." com numerais arábicos. O corpo do
artigo começa com uma seção ue introJuçJu e tennina com uma seção de condusão.
D Agradecimentos
quanJo for apropriado.
D Referências Bihliográficas
a." referênda." bibliográficas deverão obedecer ao estilo descrito a seguir na seção 3.
D Apêndices
Se for necessálio. os textos anexos pouerão ser colocados no final do artigo. Estes deverão ser
numef'.lllos por letras.

4 - Citações
4.1 • Os itens da bibliografia devem ser citados no texto pelo sobrenome do primeiro autor e pelo ano da
publicação.
4.2 - Quando o trabalho a ser citado tiver dois autores. a citação é feita pelo sobrenome dos dois autores
seguido do ano.
4.3 - Quando o trabalho a ser citado tiver mais de dois autores. a citação é feita pelo sobrenome do
plimeiro autor e a expressão t't ali; em itálico seguido do ano.
4.4 Existem dua... fonna."i de citar um item da bibliogr.lfia:
4.4.1 ·Quando a citação raz parte do texto. neste caso os nomes dos autores sao colocados no texto
seguido do ano da publicação entre parênteses. pur exemplo. considere os seguintes trechos de
al1igo:
".., os resultildos ubtidos em Àstrnm (198M)..."
" Balchen e Lie (I9X6) provaram que.....
" como descrito por Pnmiliu et alii (l9MM) ..."
No primeim exemplo. é citadu um item da bibligmfia escrito por um único autor (item
detalhallo na seção 3.7) em 19XX. No segundo exemplo. é citilda uma publicação escrita por
dois autores em 19X6 (item detalhad(l na seçJo 3.3). No terl.:eiro exemplo. é feita uma citação
a um trabalho escrito por mais de dois autores em 19X8 (item detalhado na seçao 3.3).
4.4.2 ·Quando a citação não raz parte do texto. mas é indkada para consulta. Neste caso. os
parênteses devem envolver tl nome dus autores e o ano da publicaçào separ.ldos por vfrgula. por
exemplo:
..... técnicas de controle adaptativu são aplicada.... (Àstrl\m.19XR)."
.....é fácil pnlvar (Balchen e Lie.J9M6) que...."
..... l.:omo descrito na litemtum (Pomilioet alii. 19XX) ... "
Se num mesmo ponto for necessário citar mais de um item da bibliogmfia. isto é feito por um
único entre-parênteses. Neste ca."o os diversos itens são sepamdos por ponto-e-vfrgula. Por
exemplo:
..... os resultados descritos na literatur.l (Âstrnm. 19XX: Ba1chen e Lie. 19M6: Pomilio et alii. 19XM) l.:ompmvam que ..
A

3 - Referências Bibliográficas
Os itens lia bibliografia deverJo ser colocados no final do artigo em ordem alfabética do sobrenome do
primeiro autor. A ordenação de diversos itens l.:om o mesmo primeiro autor. é feita em função do ano da
publicação. Cada item deverá obedecer aos seguintes estilos:
3.1 Estilo para Referência de Artigos de Periódicos:
É dividido nos seguintes l.:ampos:
Autort',\' (Ano tia publicação). Título. Periâdico (mês). Volumt', póg;nas.
Os campos Auwre,\' e Ano da Jluhlicarão nbedel.:em aos estilos descritos abaixo. O campo Título do
artigo é escrito em letms normais e deve ser terminado por 'I." (ponto final). O campo Periâd;co deve ser
destaçado em itálico. Se o peri(ídil.:n predsar ser identiticado por mês. este é colocado entre parênteses
logo após o campo P"rirídic:o. Os demais campos são separ.J.dos por vfrgul:l~.
Exemplos:
Ljung (19H5). On the estimation nr tr.lnsrer functions. Auwmotica, 21. 677-70X
Waranabe. E. H. & R.M. Stephan (lyt)l). Potência Ativa e Reativa Instantânea em
Sistema."i Elétncos l.:om Fontes e Carga." Genéricas. Controle & Auwmação. Vol.
3. n° I. pp 253-260 .
Chen.T.e. (1971). Par.lllelism. Pipelilling and ComputeI' Efticiency. Computer Desif.:n
(Jan.).69-74.
3.2 Estilo para Referência de Livros:
É dividido nos seguintes campos:
Autore.\' (Ano da puhlicação). Capítulo. Etliwr, Título. Volume, Páf.:inas, Edição, Editora, Localização.
Os campus Autort',\' e Ano do pulJlicuç:iio obedecem aos estilos descritos abaixo. Os campos Capítulo e
EtUtor se aplicam ii referência de l.:apítulo de livro escrito pelos autores. Neste caso o campo Capírulo
indica o nome do l.:apftulo e é tenninallo por "."(ponto final). os demais campos são sepamdos por
v(rgulas. O campo Editor indica o nome uo editor. Este campo começa com a palilvm "ln" cita o nome
do editur e termina pela expressão "(cd.)". O campo Título com o nome do livro deve ser destill.:ado em
itálico. O campo Lacaliwçiio idenlilica o local onde fui publicado o livro. Os campos Volume e Página.\'
só devem ser utilizados se forem necessálios.
Exemplos:
Abel!. a.c.. R.G. Tagg and M.Rush (1954). Enzyme-eatalyzcd cellular tmnsmission. ln
A.F. Round (Ed.). Adl'lJnc:es in Enzymolof.:Y. Vol. 2. pp. 125--247. 3rd ed.
Academic Press. New York
Âstri1m. KJ. and B. Wittenmark (19X9). Adaptative Control. Addinson--Wesley.
Reading. MA.
Hill. F.J. and G.R.Peterson (l97X). Di;:itol Sy.ftems: Hardware Orf.:an;zarion omi
Desixn. Wiley. New York.
3.3 .. Estilo para Rderência de Aliais
É dividido nos seguintes campos:
Auwres (Ano da puhlicação). Título. Evento, LlJcol, Pú;:inaJ.
Os campos Autort'," e Ano da puhlicaçiio obedecem aos estilos descritos abaixo. O campo Título da
publicação é esclito em letras n\llmais e deve ser terminado por"." (pontu final). Os demais campos sao
separados por vírgulas. O campo Evento deve ser destacado em itálico.
Exemplos:
Lcvine. W.S, and RT. Reil.:hert (1990). An Introduction to H- Control System Design.
Procof tht' 29th Conf('l't'nce on Dnhion am/ Control. Honolulu. Hawaii. pp.
2966-2974,
Bakhen. J.G. and B, Lie (I<JX6), An allaptive çontroller bu.lied upon çontmuous
estimalion (Ir the dosed loop frcquency response. Preprinr.\' 'FAC Wor!<.,'hop on
AdaJnil'P 5,\',\'1t'111.\' iII Collfl'(}l unll 5i;.:nal Proce,\'s;nf.:. Lund. Sweden,
Pomilio, J.A.. M.V. Lopes e M.H, Klinke Jr, (19XX). Cilracterfstkas de TransferênCia de
Recon:llJor C.A. Ano;,\' do 7" Crm;:I't',\'.WJ Bruxileim de Automática.. Sãu Jnsé dns
Campos S,P.. pp. 400--405.
3.4 Estilo para Rderência de Puhlicaçücs Internas (Relatórios, memorandos...etc.)
É dividido nos seguintes campos:
Autore.f (Ano da publicuçtio), Títlllo, Númt'ro do documento, Enlidutle. LlJwlizoção.
Os campos Aurore,,' e Ano da jJ/liJlic:artio obedecem aos estilos descritos abaixo. O l.:amPtl Título da
publicação é escrito em letras normais c deve ser terminado por 'I." (ponto final). Os demais campos san
separados por v(rgulas.
Exemplo:
Âstrnm. K.J. (1975), Lectures 1m system identifil.:ation--Frequency response anaJysis.
Report 7504. Departamcnr of Automatic Contml. Lund Instifute of Technulogy.
Lund. Sweden
A

A

A

3.5· Estilo para Rderência de Dis.'Õertaçõcs e Teses
É dividido nos seguintes campos:
Autor (Ano da puhlicaçüo), Título. Tipo da puhlic:açtio, LlJwliw,"·üo.
Exemplos:
Petri. C.A. (1962). Kommullikaünn mit Automaten. Ph.D. Di~rtati(}n. University of
Bonn. Bonn. Wes! Gcnnilny.

5 - Estilo para as expressões matemáticas.
De uma forma gemI. a." expressões matemática.... no texto ou em quadros de equaçf)es obedecem ao
seguinte:
5.1 • A" variáveis devem ser expressa." em tipo itálico (em manuscrito datilogr.J.fado. pude ser indicado
por sublinha).
5.2 • A"i matrizes e os vetores devem ser expressa." em tipo negrito (em manuscrito cJatilogr.J.fado. pode
ser indicado por sublinha ondulada). Por exemplo:

f;;Jc

+

~

Nos quadros de equações será assumido que na ausência de indicação contrária todas as letras estarão
em itálico.

6 - Estilo para as Ilustrações
A... ilustrações podem ser de três tipos:
Quadro de equações
Quadro de figur.Ls
Quadro de tabelas
6.1 Os quadms de equações são indicadus por numerais arábicos entre parênteses ajustados a direita. A
referenda a uma equação é feita pelo seu numer.J..1 entre parênteses. por exemplo:
"...aplicando-se a equação(4) na equação(5) obtem·se.....
6.2 Os quadros de figuras são indicados pela palavr.l "Figur"," seguida de um numeral arábico e de um
texto a.\Sodado. Esta indicações devem ser colocada.~ abaixo do quadro da figura. As referências a
uma figura são feitas pelo seu numef'.J.I. por exemplo:
"... como ilustrado na tigura 5.....
6.3 Os quadms de tilbela.... sao indicados pela palavf'''' "Tabela" seguida de um numeral arábico e de um
texto associado. Eo;tas indicações devem ser co)(x;ada.... acima do quadro da tabela. ~ referências a
uma mbcla sào feitas pelo seu numeral. por exemplo:
.....çonfurme a tabela 4.....
A
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