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Resumo: Não devem ser utilizados tı́tulos genéricos como”1o Artigo de Análise de Sistemas Dinâmicos”, o tı́tulo do artigo deverá refletir exatamente o que foi feito. A seção de
resumo deverá conter de 150 a 250 palavras (use a ferramenta “Contagem de Palavras” no
menu “Revisão”) descrevendo a motivação do artigo, o que foi realizado, como foi realizado,
além dos principais resultados obtidos. O artigo deverá ser enviado à coordenação do evento
em formato pdf, juntamente com todo o material utilizado para fazê-lo (versão em formato
Word, scripts Matlab, manuscritos para dedução das equações governantes do sistema etc.). O
número máximo de páginas do artigo é 12, as páginas excedentes serão penalizadas com 5 pontos na nota. Portanto, devem ser evitadas repetições desnecessárias. As fontes ou a formatação
deste documento não devem ser mudadas, devendo ser preenchidos todos os campos, inclusive cabeçalhos e rodapés. Alterações serão penalizadas, em caso de dúvidas a coordenação
do evento deve ser contatada. As palavras-chave devem refletir o sistema dinâmico analisado e as ferramentas utilizadas (Série de Fourier Discreta, Transformada de Fourier Discreta,
Função de Resposta ao Impulso, Convolução, Transformada de Laplace, Função de Resposta
em Frequência, Matriz de Funções de Transferência, Equação de Estado etc.) para fazê-lo. As
referências devem ser citadas por nome e (ano), as referências devem ser listadas ao final do
artigo em uma seção apropriada, em ordem alfabética. Deverá ser utilizado preferencialmente
o gerenciador de fontes bibliográficas do Word, ferramenta útil em outros trabalhos como o
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Palavras-chave: 1ª Palavra-chave, 2ª Palavra-chave, ...,5ª Palavra-chave (até 5 palavras-chave)
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1

INTRODUÇÃO

Nesta seção é esperada uma descrição detalhada do sistema que será analisado, incluindo
figuras e tabelas trazendo informações sobre os principais parâmetros deste sistema. Esta seção
também deverá descrever as justificativas e a motivação da análise, as ferramentas utilizadas, as
condições de contorno do estudo e outros informações pertinentes e relevantes. O artigo deverá
permitir que que outros engenheiros possam reproduzir os estudos e análises apresentados.
As figuras, tabelas e equações devem ser numeradas na forma mostrada neste documento,
devendo ser citadas pelos números e descritas de forma adequada antes de aparecerem no texto.
Nunca deixe uma figura, tabela ou equação dispersa no artigo. Por exemplo, a Figura 1 mostra a vista do sistema dinâmico analisado neste artigo, um transformador de potência trifásico
500kV/760kV, com 1000 MVA de capacidade e isolado com óleo mineral e hexafluoreto de enxofre (SF6 ). Os parâmetros principais deste transformador são mostrados na Tabela 1. Deverá
ser utilizada preferencialmente a ferramenta “Referência Cruzada” , no menu “Referências” ;
ela é uma ferramenta muito útil para engenheiros, na redação de artigos ou relatórios técnicos.

Figura 1: Vista de um transformador de potência trifásico 500 kV/760 kV de 1000 MVA de capacidade.

Observe que eventuais textos nas figuras deverão ser legı́veis, usando um tamanho de fonte
compatı́vel com o tamanho utilizado nas legendas (tamanho 10). As legendas das figuras e
tabelas devem ser capazes de permitir ao leitor extrair as principais informações sem que ele
tenha que recorrer ao texto para entendê-las ou contextualizá-las. Exemplo de citação (LATHI,
2006).

2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA

Esta seção contém uma descrição resumida da “Fundamentação Teórica” e da “Metodologia” utilizadas na elaboração deste artigo.
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Tabela 1: Parâmetros do transformador de potência trifásico analisado

2.1

Parâmetro

Unidade

Valor

Tensões primárias

KV

500

Tensões no secundário

KV

760

Capacidade

MVA

1000

Isolação

–

Óleo / SF6

Fundamentação Teórica

Esta subseção deverá conter uma descrição resumida das ferramentas que foram utilizadas
no artigo, como, por exemplo, das ferramentas de processamento de sinais (Série de Fourier
Discreta, Transformada de Fourier Discreta, Transformada de Fourier de Curto Termo) e da
modelagem matemática do sistema. Nesta seção deverá aparecer as principais equações que
governam o sistema estudado. Por exemplo, a Equação (1) mostra as equações de movimento
que descrevem as vibrações do núcleo do transformado em estudo:
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onde fi (t) são as forças eletromagnéticas de excitação nas direções zi (i = 1, 2). Ainda
nesta equação mn é a massa do núcleo, cni são os coeficientes de amortecimento e kni são os
coeficientes de rigidez, nas direções zi .
Deve-se observar que a Equação (1) foi apresentada ao leitor como se fosse parte do texto,
após a equação há uma “vı́rgula” e o texto que segue a ela está no mesmo parágrafo, iniciado
propositalmente em letra minúscula para mostrar isso.
Esta subseção deverá conter uma descrição resumida das ferramentas que foram utilizadas
no artigo, como, por exemplo, das ferramentas de processamento de sinais (Série de Fourier
Discreta, Transformada de Fourier Discreta, Transformada de Fourier de Curto Termo) e da
modelagem matemática do sistema.

2.2

Metodologia

Nesta subseção deverá ser descrita a metodologia utilizada na análise do sistema dinâmico
estudado, fornecendo ao leitor elementos e informações suficientes para julgar se o estudo é
válido, reprodutı́vel e aplicável em outros estudos. Geralmente ela contém uma revisão da
literatura, mostrando os resultados de colegas da área em estudos anteriores. Neste tipo de
artigo a revisão da literatura foi substituı́da pela subseção anterior (Fundamentação Teórica),
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mais indicada para artigos durante o curso de graduação.
A seção deverá apresentar o tipo de pesquisa realizada, os dados a serem obtidos, a forma
de obtenção dos dados, o tratamento e análise dos dados (processamento de sinais), as aplicações
e as limitações da pesquisa (pontos fortes e pontos fracos). Também deverão ser descritas a metodologia utilizada nas simulações que serão apresentadas no artigo, além dos softwares e dos
scripts utilizados para tais fins. Esta subseção poderá ser subdividida caso seja necessário.

3

RESULTADOS OBTIDOS

Nesta seção deverão ser apresentados os principais resultados obtidos na análise realizada.
Pela caracterı́stica dos temas apresentados esta seção pode ser quase sempre dividida em duas
subseções, como as descritas a seguir.

3.1

Resultados relacionados ao processamento de sinais

Esta subseção descreve os principais resultados obtidos relacionados à área de processamento de sinais. O tı́tulo deverá refletir o conteúdo apresentado. Se for necessário esta subseção
poderá ser subdividida.

3.2

Resultados relacionados à simulação de sistemas

Esta subseção descreve os principais resultados obtidos relacionados à área de simulação
de sistemas. O tı́tulo deverá refletir o conteúdo apresentado. Se for necessário esta subseção
poderá ser subdividida.

4

CONCLUSÕES E FUTUROS TRABALHOS

Esta seção deverá descrever de forma resumida as principais conclusões e observações
feitas no artigo. Ela deve conter ainda as simplificações e limitações dos modelos, simulações e
processamento de sinais, além de possı́veis melhorias que poderão ser introduzidas em trabalhos
futuros.
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