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 Information
for CIJotributors lO AUlomolica disponível na contra-capa do periódico "AUTOMATICA" do IFAC
(International Federatian of Automatic Control).

1 - Normas para Submissão de Artigos Técnicos
Os originais devem ser em:aminhadns datilogrclfadns com espaço duplo entre as linhiL';. usando somente

um dos lados da folha de papel A4. Ao; tiguras e tabelas não necessitam estar na fonna final definitiva.,
devendo ser c1arJ. para facilitar ii revisão. Impressões por computador. observando os estilos e tipos de
letms. serão benvindas. Devem ser enviadas cinco c6pias. As c6pia.,; xerográfica.'i deverão ser de bc!a.
qualidade.

2 - Estilo Geral
Os artigos devem ser preparados Je acordo com os itens abaixo. A ordem dos itens deve ser mantida
como a seguir:
O Título e nome dos autores.
- Use um título infOlmativu pjJr3 o al1igo.
- os nomes dos llutures deverüo estar acompanhados da..; suas afiliações.
O Resumo e Abslract
inclua um re:.;umo em português com cerca de 100 a 2(K) palavras no início do artigo. Este resumo
deverá fazer uma descrição do problema tratado, as idéia.; principai.s introduzidas e os resultados.
Logo ap6s () resumo deverJ sen:olocado a sua tn..ldução parJ o inglês (ab.~'rac:t).
D Corpo do Artigo
o corpo do a!'ligo poder<.1 ser dividido em seções numerada.o; com numerais arábicos. O corpo do
artigo começa com lima seçãtl Je introdu\r"ão e termina com uma seção de conclusão.

O Agradecimentos
quando for apropriado.
O Referências Bibliográficas
as referências bibliográficas deverJo obedecer ao estilo descrito a seguir na seção 3.
D Apêndices
Se for necessário. us textos anexos poderdu ser cohx.:ados no final do artigo. Estes deverão ser
numemdos por letra.'i.

3 - Referências Bibliográficas
Os itens da bibliogrJtia deverJu ser colocadus no final do artigo em ordem alfabética do sobrenome do
primeiro autor. A orden:urJo de diversos itens com o mesmo primeiro autor. é feita em função do ano da
publicação. Cada item deverJ. obedecer aos .segl!intes estilos:

3.1 ~ Estilo para Referência de Artigos de Periódicos:
É dividido nos se~uintes campus:
Autort'." (Ano (Ia puhlicação). Título. Periódic:o (mi!.).

Volum~,

Página.f.

Os campos Autort's e Ano da puhlicação obedecem aos estilos descritos abaixo. O campo Tftulo do
anigo é escrito em letms nonnais e deve ser tenninadn por"." (ponlo final). O campo Periódico deve ser
destacado em itálico. Se o peri(~dico precisar ser identificado por mês. esle é colucado entre parênteses
logo após o campo Perió(lh:o. Os demais çampos são separ.ldos por vfrgula.'i.

Exemplos:
Ljung (19H5). On lhe estimalion uf Imnsfer functions. Automatica, 21. 677-7()R
Watanabe. E. H. & R.M. Slephan (1991). Potência Aliva e Reativa Instantânea em
Sistemas Elétricus com Funtes e Carga.'i Genérica.'i. Controle & Automação. Vol.
3. n° I. pp 253-260 .
Chen.T.e. (1971). Par..lIe1ism. Pipelining and Computer Efliciency. COm/)uter Dl'siXn
(Jan.).69-74.
3.2 a Estilo para Referência de Livros:
É dividido nos seguintes campos:
Autores (Ano da pulJ1icação). Capítulo. Editor. Tftulo. Volume, Páxina,f, Edi,:ão, Editora, ú",ali·
zação.
Os campos Autore.\· e Ano da publicação obedecem aos estilos descritos abaixo. Os campos Capftulo e
Editor se aplicam à referencia de capítulo de livm escrito pelos autores. Neste caso o campo Capítulo
indica o nome do capítulo e é lenninado por "."(ponto final), ós demais campos são separ..dos por
vfrgulas. O campo Editor indic.:a o nome do editor. Este campo começa com a palavr.t "ln" cila o nome
do editor e tennina pela expressão "(ed.)". O campo Titulo com o nome do livm deve ser deSlacado em
;lálico. O campo Localização identifica o local onde foi publicado o livro. Os campos Volume e Páx;na.f
só devem ser utilizados se forem nec.:essárins.

Exemplos:
AbeJl. S.C.. R.G. Tagg and M.Rush (1954). Enzyme-cataJyzed «.:ellular tr.tnsmission. ln
A.F. Round (Ed.), Arll'anCt'.\' in Enzymoloxy. Vol. 2. pp. 125---247. 3rd ed.
Academic.: Press. New York
À'itrt\m. KJ. and S. Wittenmark (19H9). Adaptativt Control. Addinson--Wesley.
Reading. MA.
Hill. F.1. <.Illd G.R.Peterson (l97X). Dixital Sy,uems: Hardware Organization aml
De.\'i).:n. Wiley. New Ynrk.
3.3 a Estilo para Referência de Anais
é dividido nos seguintes campos:
Autore,f (Ano da puhlicação). Tftulo. Evento, úJca/, Púgina.\·.
Os campos Autorl'," e Ano da puhlicação obedecem aos estilos descritos abaixo. O campo Tftulo da
publicação é escrito em letra.'i nOlmais e deve ser tçrminado por lo." (ponto final). Os demais campos são
separados por vírgulas. O campo EI't'nto deve ser destacado em itálico.

Exemplos:
Levine. W.S. and R.T. Rcichert (1990). An Introduction to H- Control System Design.
Praco! tht' 29th Con.fl'rt'l1ce on Decision aml Contrai. Honolulu. Hawaii. pp.
2966-2974.
Balchen. lG. and B. Lie (19X6). An adaptive controller ba.'ied upon contmuous
estim:ltion of the dosed luop frequem;y respnnse. Preprints IFAC Worlcshop on
Adapril'l' Syxtt'ln,\' il1 COIl1ml (}m/ Signal Proc:ex.\'ing. Lund. Sweden.
Pomilio. J.A.. M.V. Lope.. . e M.H. Klinke Jr. (191<1<). Cardcterística.'i de TransferênCia de
Recortador e.A. Anuix do 7" ConJ,:I"t'.\'SO Brasileiro de Automútica.: São Jusé dos
Campos S,P,. pp, 400--40S.

3.4 Estilo para Referência de I)uhlicnções Internas (Relatórios, memorandos••.etc.)
a

é dividido nm seguintes l:arnpos:

Autore... (Ano da l'ulJ/icação). Títlllo. Número do documento,

Entidad~.

Lm:aliza,:ão.

Os campos Autort'.\· e Ano da l'ulJlit:arão obedecem ans estilus descritos abaixo. O campo Título da

publicação é eSl:ritn em letn.ls Iltll1l\ais e deve ser terminado pnr ":. (ponto final). Os demais cam pus sào
separados por vfrgulas.

Exemplo:
ÀstrOm. KJ. (1975). Lectures 1m system identitication--Frequency response analysis.
Report 7504. Departament uf AUlOmatic Control. Lund InstijlJte of Tec.:hnology.
Lund. Sweden

3.5 .. Estilo para Referência de Dissertações e Teses

é dividido nos seguintes campo.. . :
AUlor (Ano da I'uh!icartio). TílUlo. Ti'J(} da puhlic:ação. Loc:aliza,'ão.
Exemplos:
Petri. e.A. (1962). Kommunikaliun mil Automaten. Ph.D. Di.'tSertation. UniversilY of
Bonn. Bunn. West Gcnnany.

Adade Fo.. A. (1991). Projeto de Sistema de Controle Multivariáveis Robustos
Utilizando Otimização Multicrilérios. Tese de Douloramento. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA-IEEE. S. José dos Campos. SP.
3.6· O campo Autores
Este campo deve obedecer ao seguinte estilo:
O nome do primeiro aulor 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 abrevialuras do primeiro e segundo nome seguido pelo
sobrenome por extenso. Deve ser evitado o uso de et aW. ou seja todos os autores devem ser citados no
campo autor~s. Cada nome de autor deverá ser separado por vírgula. Por exemplo:
Chen. T.C.
Hill. F.J. & G.R. Peterson
Clarke. D.W.• C. Mohtadi and P.S. Tuffs
3.7· O campo Ana da publicação
Logo após o campo Autores deve ser colocado entre parênteses o ano da publicação. este campo
renninado por um "."(ponlo final).
Se. por exemplo. o mesmo primeiro autor estiver com dois ou mais itens da bibliografia num mesmo ano.
o campo ano da publicação deverá ter uma letra para distinguf-Ios. por exemplo. num detenninado
artigo pode haver a.'i seguintes referências do mesmo primeiro autor(Àstr6m):
Àstrllm. K. 1. (1988). Assessment of achievable perfnrmance of simple feedback loops. 1988 IEEE
Con! Deâs;on and Control. Austin. Texas.
~
Àstrilm. K. 1. and T. Hãgglung (1988a). Au/omo/ic lunoiog of PlD cootrol/ers. ISA. Research
Triangle Parle. North Camline
ÀSlrilm. K. J. and T. Hãgglung (l988b). A new auto-tunning designo Prac. IFAC Iot. Symp. ao
Adaptative Control ofChemical Process~s. Copenhagen. Denmark.

4 - Citações
4.1 a Os itens da bibliografia devem ser citados no texto pelo sobrenome do primeiro autor e pelo ano da
publicação.
4.2 a Quando O trabalho a ser citado tiver dois autores. a citação é feita pelo sobrenome dos dois aulores
seguido do ano.

4.3 • Quando o trabalho a ser citado tiver mais de dois autores. a citaÇão é feita pelo sobrenome do
primeiro aulor e a expressão el ali; em itálico seguido do ano.

4.4· Existem dua.'i fonna.'i de, citar um item da bibliografia:
4.4.1 -Quando 8 citação faz parte do texto. neste caso os nomes dos autores são colocados no texto
seguido do ano da publicação entre parênteses. por exemplo. considere os seguintes trechos de
artigo:
..... os resultados obtidos em ÀstrUm (198R)..."
"... Balchen e Lie (l9H6) pmvaram que..."
",,, como descrito por Pomilio it a/U (l9K8) ..."
No primeiro exemplo. é citado um item da bibligrafia escrito por um único autor (item
detalhado na seção 3.7) em 19RR. Nu segundo exemplo. é citada uma publicação escrita por
dois aulores em J9K6 (item detalhado na seção 3.3). Nu terceiro exemplo. é feita uma citação
a um trabalho escrito por mais de dois autores em 19HR (item detalhado na seção 3.3).
4.4.2 aQuando n citação não faz parte do texto. ma.'i é indicada para consulta. Neste caso. os
parênteses devem envolver o nome dos autores e o ano da publicação separados por vfrgula. por
exemplo:
" técnica.li de controle adaptativo são aplicada.'i (ÀstrOm. I 9XR)."
" é fácil provar (Balchen e Lie.19R6) que...."
..... l:omo desçrito na literatur.t (Pomilio t't alii. 19XI<) .....
Se num mesmo ponto for necessário citar mais de um item da bibliografia. isto é feilo por um
único entre-parênteses. Neste caso os diversos itens são separddos por ponlo-e-vírgula. Por
exemplo:
",.. os resullados descritos na literatur.t (ÀstrHm. 19XX; Balchen e Lie. 19K6; Pomilio et ali;. 191<8) comprovam que ......

5 - Estilo para as expressões matemáticaso
De uma fonna geral. a.'i expressi)es matemática.'i no texto nu em qU<.ldms de equaçõcs obedecem ao
se~uinte:

5.1 - Ali variáveis devem ser expressa.'i em tipo itálicu (em manuscrito datilogr.tfado. pode ser indicado
por sublinha).
5.2 • A'i malrizes e (JS vetores devem ser expressa.'i em tipo negrito (em manuscrito datilogr.tfadu. pode
ser indicado por sublinha ondulada). Por exemplo:

{);f

+

!l

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

6 - Estilo para as Ilustrações
As ilustrações podem ser de três tipos:
Quadro de equações
Quadm de figur.t.S
Quadro de tabelas
6.1 a Os quadros de equaçõcs são indicados por numerais arábicos entre parênteses ajustados a direita. A
referência a uma equação é feita pelo seu numeral enlre parênteses. por exemplo:
"...aplicando·se a equação(4) na equação(5) obtem·se..."
6.2 a Os quadms de figura.'i são indicados pela palavr.s "Figur.a" seguida de um numeral arábico e de um
texto a.'i.'iociado. Esla indicações devem ser colocadas abaixo do quadro da figura. As referencias a
uma figura são feila.'i pelo seu numer.tl. por exemplo:
"... como ilustrado na figura 5..."
6.3 ~ Os quadnls de Iabelas são indicados pela palavr.l "Tabela" seguida de um numeral arábico e de um
texlO a.~ociad{}. E.'itas indicações devem ser clllocada.'i acima do quadro da tabela. As referencias a
uma tabela são feita.'i pelo seu numeral. por exemplo:
.....confunne a tabela 4..."
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