Instruções aos Autores Revista CONTROLE & AUTOMAÇÃO
Visando padronizar a apresenlaçào dos artigos publicados na revisla 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 lnfonnation
for Contributors to Automatiea disponível na conlra-capa do periódico "AUTOMATlCA" do IFAC
(lntemational Federarian af AUlomatic Control).

1 - Normas para Submissão de Artigos Técnicos
a.~ linhas. usando somente
um dos lados da folha de papel A4. A ... tigura.ç e tabelas não necessitam estlr na fonua fU1.i1l definitiva.
devendo ser c1arJ. par.! facilitar a revisão. Impr~ss[)es por computador. Observclndo os estilos e tipos de
Ictr.lS. serJ:o benvinda.\. Devem ser enviada.o:; cinco cópia.'io. As cópias xerográficas deverJo ser de boa
qualidade.

Os originais devem ser encaminhados datilografados com espaço duplo entre

2 - Estilo Geral
Os artigo... devem ser prep:muJus de acordo com os iren.", abaixo. A ordem dos itens deve ser mantida
como a seguir:
O TítuJo e nome dos autor~
• Use um útulo informativo para () arti~o.
• os nomes dus autores deverüo estar acompanhados da.... sua.... afiliações.

O Resumo e Abstract
inclua um resumo em portu~uês cum cerca de 100 a 2(X} palavra.... no início do artigo. E...te resumo
deverá fazer uma dest:riçãu du problema tratado. a... idéia.lõ princ..;pais introduzida.lõ e os resultados.
Logo após n resumu dever.1 ser çoitx.:ado a sua tr.uJução par..t o inglês (abstracr).
D Corpo do Artigo
o corpo du artigu poder.í ser dividido em seÇ()C.s numer..tda.lõ com numeroÜs arábicos. O corpo do
artigo cumeça cum uma seçãtl úe introdução e te:nnina com uma seção de çondusão.
D Agradecimentos
quando for apropriado.

O Referências Bibliográficas
as referências bibliográficas deverJo ubedecer aa estilo des,.-rito a seguir na seção 3.
D Apêndices
Se for necessário. os textos anexos puder.1u ser col(x:adns no finai Llo artigu. E.lõteS dever.1u ser
numer.J.dos pur letr.J.~.

3 - Referências Bibliográficas
Os itens da bibliugrJ.fia deverdtl ser colocados no final da artigo em ornem
primeiro autor. A ordenaçãu de diversos itell... com o mesmo primeiro autor.
publicação. Cada item deverá ubedecer aos seguintes e.o;tilos:
3.1· Estilo para Referência de Artigos de Periódicos:
É dividido nos scguintes campus:

Aurorrs (Ano lia publicaçiio). Título.

P~ri6djco (m~...).

Os campos Aurort'.'l: e Ano da I,ublicaçüo nbe:del.-em

alfa~tica
~

do sobrenome do
feita em função do ano da

Volumr. Página....

e....nlos de.'iiCritos abaixo. O çampu Título do
anigo ~ e.'i(,.';to em felras nnnnais e deve ser tenninadu por ".• (punto final). O cam pu Pt'riú,lico deve: ser
destacado cm itálico. Se o peri,Xlicu precisar ser identificado por mê.lõ. C.lOte ~ co1tx.:adu entre parêntese.o;
logo após o campo Pt'riiÍt/icn. Os demailõ campos são sc:par.ldos por vírgula.....
ílOS

ERmpIos:
Ljung (1985). On lhe c.~matiun uf tr:m.~er functions. Auromarica. 21. 677-70X

Adade Fo.• A. (1991). Projeto de Sislema de Controle Mullivariáveis Robustos
Utilizando Olimizaçao Multiaill!rios. Tese de DoulOramellto. Instituto Tecnológi·
co de Aeronáutica. ITA-IEEE, S. Jos<! dos Campos· SP.
3.6 • O tampo Autores
Este campo deve obedecer ao seguinte estilo:
O nome do primeiro autor ~ dado pelo seu sobrenome seguido de vírgula e a abreviatura do primeiro e
dos nomes intennedjários. por exemplo:
Xavier. J.J.S. para Joaquim Jos/! da Silva Xavier
Os nomes dos demais autores são dados pelas abreviaturas do primeiro e segundo nome seguido pc10
sobrenome por extenso. Deve ser evitado o uso de et a/ii. ou seja todos os autores devem ser citados no
campo auror~s. Cada nome de autor deverá ser sepando por vírgula. Por exemplo:
Chen. T.C.
Hill. EI. & G.R. Peterson
Clarkc. O.W.• C. Mohladi and P.S. Tuffs
3.7 " O tampo Ano dII pubJiaz;io
Logo após o campo Au.lOr~s deve ser colocado entre parênteses o ano da publicação. este campo
terminado por um ".-(ponto 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. nlDD dctmninado
anigo pode haver as seguintes referencias do mesmo primeiro aUlOr(ÀstrÕm):
Á-'lrilm. K. I. (1988). Asse=enl of ochievable perfnrmance of simple feedback loops. 1988 IEEE
Conf D~cision and Control, Austin. Texas.
Á.'lri\m. K. I. ood T. H:lgg1ung (1988a). Au"'matie lU1lIIing of PlD eonrrolkrs. ISA. Resean:h
Trioogle P:ute. North Caroline
Áslri\m. K. I. ood T. Httgglung (19g8b). A new auto-tunning designo Proe. IFAC InL Symp. on
Atlaprativ~ Contrai of Chtmical Proc~sses. Copenhagcn. Denmark.

4- Citações
4.1 .. Os itens da bibliografia devem ser citados no texto pelo sobrenome do primeiro autor e pejo ano da
publicação.
4.2 - Quando a tr.lbalho a ser citado tiver dois autores. a citação ~ (eita pelo sotncnome dos dois autores
seguido do ano.
4.3 - Quando o trabalho a ser citado tiver mais de dois aulOres., a citação ~ feita pelo sobrenome do
primeim autor e a expre.uão "alii em itálico seguido do ano.
4.4 - Exi.~tem dua.oç fotmõ1S de çitõll' um item da. bibliografia:
4.4.1 -Quando a citação faz parte do texto. ne.o;te QSO os nome.o; dos autores são calocado.o; no texto
seguido do ano da publicação entre parênteses. por exemplo. considc:n:: os seguintes trechos de
artigo:
" os resuludo.lõ obtidos em À.~trUm (1988)..."
" Balchen e Lie (19H6) provaram que..."
..... comu descrito por Pumilio ri alii (1988) ..."
No primeim exemplo. ~ citado um item da bibligr.lfia e.~rit() por um ónico autor (item
detalhado na seção 3.7) em 1988. No segundo exemplo. ~ citada um3 publicação escrita por
dois autore.o; em J986 (item detalhado na seC;ão 3.3). Nu terceiro exemplo, ~ feita uma citação
a um trJ.balho escrito por mais de dois autorc.... em 1988 (item detalhado na scçãu 3.3).
4.4.2 -Quando II citação não faz parte do texto. ma.o; ~ indicada par:l cunsult:L Ne.o;te C:lSO. os
parênte.~s devem envulver u nome dos autores c o ano da publiClção separ.Ldos por virgula. por
exemplu:
técnica... de cuntrole adaptativo são aplicada..o; (À...uUm.198R)."
" t fádl provar (Balchen e Lic.19H6) que...•"
..... cumu de.....::rito na liter.J.tur.J. (Pnmilin " QUi. 1988) .....
Se num me.'Ut1u ponto fur neces....ário citar mai.~ de um item da. biblingr.úia. i.~ta ~ feito por um
único entre-parêntese..... Ne...te ca...o us dive:r,;us itell~ são separados por ponto--e-v(rgula.. Por
exemplu:
..... os resultados descritus na liter.ltura (Àstrom, 1988; SaletlCn e Lie. 1986: Pornilio t't alii. 19)(8) cumpmvam que ......
lo

Watlrulbe. E. H. & R.M. StephóUl (1991). Potência Ativa e ReatiV'J. Instantânea em
Sistema.o; E1ftricns com Funte.o; e Cargas Gen~ricas. Conrmlr «Automação. Vul.
3. n·l. pp 253--260.
Chen.T.e. (1971). Par.llleliom. Pipelining and Cumputer Etliciency. Compurt'r Dt'sixn
(100.).69-74.

3.2· Estilo para Referência de Uvros:
É dividido nos seguinte... campos:
Au/ort'.f (Ano ,lu /lublic:ução). CU/J;tulo. &Jirnr, Tírulo. Vo/umt', Páginas. &Jição. Ediroru. Lm.:ali·
zação.
Os campo.... AUlOrt'.\' e Ano ria publkaçiio obedecem aos e....tilos de.·~.-ritos abaixo. Os campos. Capitulo e
Editor se aplicam à reterênci:.l de C:J.pítulo de livro c.."iõCrito pelos autores. Neste ca.o;o o campo Cupitulo
indica o nome dn capftulu e é telminado por "."(ponto final). os demai.... campos são separ:lLlns por
vírgubs. O campu Etlitor indil..:a o nome:: do editor. Este campo começa com a palavra "ln" cita o nume
do editor e termina pela expressãu "(ed.)". O campo Titulo com o nome do livm deve ser destacado em
itálico. O campu Localização idenlitic:J. u local onde foi publicado o livro. Os campos Volum~ e Páginas
SÓ devem

ser utiliZJdus se forem nece.s...ários.
Exemplos:
Abell. a.C.. R.G. Tagg am.! M.Rush (1954). Enzyme-eatalyzed cellular tr.msmis....ion. ln
A.F. Ruund (Ed.). Adl'unus in Enz)'molo~y. VaI. 2. pp. 125--247. 3rLl ed.
Açademiç Pres...... New Ynrk
Â.strnm. KJ. and B. Winenmark (19~9). Aduptutiv~ Conrrol. Addinson--We....ley.
Reading. MA.
Hill. FJ. and G.R.Peter.mn (197)(). Digital S.v.rr~m.r: Hardwar~ Orgunizarion and
D~siKn. Wiley. New Von:..
3.3 - Estilo para Referência de Anais
~ dividido nos se1;;uinte.... campos:
Autor~s (Ano ela publicação). TÍlulo. Ev~nro. úJca/, PÚKinas.
Os campos Autort'.\· e Ano tlu publicação obeda."Cm aos estilos de."i(;ritos abaixo. O çampo Tirulo da
publicação ~ e.'i(;ritu em 1ctr.J.... normais e deve ser terminado por ..... (ponto final). Os dc::mai.... campos silo
separados por vfrgula.~. O campo Evt'nto deve ser de....ucadn em itálico.
Exemplos:
Levine. W.S. :Jnd R.T. Reichert- (19t..H». An Introouctiôn to J1 Contrai System Oe..lõign.
Pmc:.of th, 29th Conft'rmc.·, on Dt'cú'ion lJnd Control. HOo(llulu. Hawaii. pp.
2%6-2974.
Balchen. lG. and B. Lie (19)(6). An adaplive contmller ba.lied upon cu.nlJnUUlL'i
estim...tion tlf [he ChlSCd loop fre4uency respnnsc:. Pr,print.r IFAC WoN.:rJwp
Ada!,til'l' Sy-"ft'm.\· in Conrrol (Jml Si/.:nal Pmc~s."in~. Lund. Sweden.
Pomilio. lA.. M. V. L(lpe.~ e M.H. Klinke Jr. (19XX). Car..tcteri...tiCõl.lõ de Transferência de
Recort:lúor C.A. Anai." do 7u Con/.:rl'.Ho Bra.\'i/~iro d~ AultJmútica; São Jo~ dos
Campos S.P.. pp. 400--405.
3.4. Estilo para Referência de Publicações ]ntemas (Relatórios, memorancics-etc.)
É dividido nos seguintes campos:
'
Auror,s (Ano tia publicuçüo). Título. Núm~ro do tJocum~"ItJ. Enridad~. Localização.
Os campos Autort'.f e Ano tIa ptlh/icução obedecem aos estilos de.lõCritos abaixo. O campo Titulo da
publicação é eSl.:ri[o em letr:J.S nomlais e deve ser terminado por ..... (ponto fanal). Os <lemaio; campos sào
separados por ... (rgula....
Exempln:
Àstrüm. K.J. (1975). Lc:ctures on s)'Stem identification--Frequency re."ponse anaJysis..
Repul1 7504. Oepõ.II1.,ament uf Automatic Contml. Lund JnstitDte of Technulogy.
Lunu. Sweden

0"

3.5 - Estilo para Referência de Dissertações e Teses

É dividido nos seguintes campos:
Autor (Ano tia puMit"lIÇtiO), Titulo. Tipo tIa publica"ão, uJ(:alilDção.
Exemplos:
Petri. C.A. (1%2). Kommunibtiun mit Automaten. Ph.O. Dilaertation. University of
Slmn. Bonn. West Gcnnany.

5 - Estilo para as expressões matemáticas.
De uma fonna gemI. .3.... expre....~ões matemática.'i no texlo ou em quadms de equaç<"cs obedecem ao
seguinte:
A~ variáveis devem ser expre......a..o; em tipo itálico (em miUluscritu datilugrafado. pode ser indicado
por sublinha).
5.2 - Alõ matrizes e os vetares devem ser expre......a..... em tipo negrito (em manu.'i(;rito datilogr.úadu. pode

5.1 -

ser indicado pur sublinha ondulada). Purcxemplo:

!);lt +

!t

Nos quadros de equações será assumido que na ausência de indicação contr'ária todas as letras estario
cm itálico.

6 - Estilo para as Ilustrações
A... ilu....traçôe.o; podem r.c:r de três tipos:
Quadro de equações
Quadro de figu"",
Quadro de tabelas
6.1 - Os quadros de equações sàu indicados por numerais ar.1bicos entre patenteses ajustados a direita. A
referência a uma equação ~ feita pelo seu numeral entre par!nteses. por exemplo:
"...aplicando-se a equaçilo(4) na equaçào(5) obtem·""..."
6.1 • Os quadros de figura.' sào indicado., pela palavra "Figura" seguida de um numera1 arábico e de um
texto auociado. Esta indicaç<"ics devem ser colocadas abaixo do quadro da figura A5 referencias a
uma figura ~ feitas pelo seu numeroLl. por exemplo:
..... como ilustrado na figura. S.....
6.3· Os quadnls de tabelas sào indicados pela palavra "Tabela" seguida de um nume:raJ arábico e de um
textu associado. E.o;w indicações devem ser col(K:aCias acima do quadro da tabela. A5 referencias a
uma tabela são feita.'i pelo seu numeral. por exemplo:
.....conforme: a tabela 4..:
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