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Modelo de Artigo para a Revista Mecatrone – versão 1.1

Nome do primeiro autor, Nome do segundo autor, Demais autores

Resumo – Use este artigo como modelo para formatar o artigo que você deseja
submeter para publicação na Revista Mecatrone. Inicie o resumo do seu artigo com
a palavra “Resumo” em negrito, seguido de um traço. Os parágrafos de resumo e as
palavras-chave (que vem em seguida) devem ter um recuo de 1 cm dos dois lados. Se
o artigo não for escrito em inglês, acrescente as versões em inglês do título, resumo e
palavras-chaves no final, antes dos minicurrículos dos autores.

Palavras-chave – artigo científico; formatação; diagramação; estilo

1 Introdução
Esse artigo foi preparado com TeXstudio versão 2.11 e Overleaf. Deixe o primeiro parágrafo
de uma seção, sub-seção ou item sem tabulação. Os demais parágrafos podem ser tabulados.
Deixe o texto dos parágrafos justificados, isto é, alinhados à esquerda e a direita, como já é
feito automaticamente pelo LaTeX.

Use apenas a fonte proporcional com serifas “Computer Modern Unicode Serif (CMU Serif)”,
padrão do LaTeX, para escrever o texto do artigo. O tamanho de fonte padrão é 12 pt. Use esse
tamanho em todo o corpo do artigo, a menos que outro tamanho seja indicado (como é o caso
dos títulos de seções e sub-seções).

O título do artigo deve aparecer 24 pt (ou duas linhas) abaixo do topo da primeira página,
centrado e usando fonte tamanho 14 pt (sem negrito ou sublinhado). Coloque a primeira letra
de cada palavra em maiúscula (com exceção de partículas como artigos e preposições).

Deixe um espaço de 12 pt (ou uma linha) em branco após o título e inclua a lista de nomes
de autores(as) separados por vírgulas, centrada na página. Se necessário, use mais de uma linha
para listar todos os nomes. Não inclua dados de filiação ou títulos na primeira página: há um
espaço reservado para mini-currículos ao final do artigo.

O resumo do artigo e a lista de palavras-chave vêm em seguida, separadas por espaços de
12 pt, como mostra o exemplo acima. Esta última começa com “Palavras-chave”, em negrito,
seguida de um traço e da lista separada por ponto-e-vírgula.
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2 Seção
Deixe um espaço em branco de 12 pt (ou uma linha) antes e depois do título de uma seção. As
seções devem ser numeradas sequencialmente com algarismos arábicos.

O título da seção deve usar fonte tamanho 14 pt (sem negrito nem itálico).

2.1 Subseção
Seções podem ser divididas em subseções. Deixe um espaço de 12 pt antes do título da subseção
e 6 pt (ou meia linha) depois. Numere as subseções com o número da seção e da subseção,
separados por um ponto, iniciando as subseções por ‘1’ em cada seção. O título da subseção
deve usar fonte tamanho 12 pt (sem negrito nem itálico).

Esta é a estrutura preferencial do artigo, com apenas 2 níveis: seção e subseção. Procure
organizar seu artigo desta forma.

A Subitem
Se realmente for necessário usar um nível a mais, divida a subseção em subitens. Deixe um
espaço de 12 pt antes do título do subitem e nenhum espaço depois. Numere os subitens
com letras maiúsculas, iniciando por A em cada subseção. O título do subitem deve usar
fonte tamanho 12 pt, em itálico (sem negrito).
Por favor, não estruture seu artigo com mais do que três níveis de hierarquia (ou seja,
não crie um sub-subitem). Se um do seu artigo subitem está tão longo a ponto de ser
necessário dividi-lo, é sinal que ele deve constituir uma subseção ou até mesmo uma nova
seção.

3 Figura
Figuras devem ser centradas na página e numeradas com algarismos arábicos. A legenda segue
abaixo e numerada. Separe a figura do texto anterior com um espaço de 12 pt.

A figura deve estar na mesma pasta do arquivo, ou ser adicionada no Overleaf, clicando em
project e adicionando a imagem.

Após a legenda, deixe um espaço em branco de 12 pt para o texto seguinte.

4 Tabelas
Tabelas devem ser centradas na página e numeradas com algarismos arábicos. A legenda deve
ficar acima da tabela. Linhas verticais são opcionais. Separe a figura do texto anterior com um
espaço de 12 pt.

Tabela 1 – Legenda da tabela
Data Versão Descrição Autor

12/09/2015 1 Descrição 1 Nome 1
05/12/2015 2 Descrição 2 Nome 2

Após a legenda, deixe um espaço em branco de 12 pt para o texto seguinte.
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5 Equações
Equações devem separadas do texto por espaços de 6 pt (meia linha) antes e depois. Numere
as equações com algarismos arábicos, colocados entre parênteses e alinhados à esquerda, como
mostra o exemplo a seguir.

x = y + 1. (1)

Pontue a equação e continue o texto seguinte como se a equação fosse parte do texto. Por
exemplo, a equação 1 termina com um ponto final e o parágrafo seguinte a ela (que é este)
começa em maiúscula e com tabulação. Segundo exemplo: em

y = x− 1,

segue-se a equação 2 com uma vírgula, e o parágrafo seguinte (que é este) começa em minúscula
e sem tabulação. Utilize "$"para inserir equações no meio do texto, como em y = x− 2.

6 Referências Bibliográficas
Referências devem ser citadas no texto no formato (SOBRENOME, ano) ou (SOBRENOME1 e
SOBRENOME2, ano), entre parênteses, com os sobrenomes dos autores em maiúscula e o ano
de publicação com 4 dígitos. Havendo muitos autores, indique o primeiro e abrevie os demais
com “et al.” – por exemplo (FULANO et al., 1998).

Caso deseje citar uma obra forma textual no artigo, inclua o ano da publicação entre parênteses
após o(s) nome(s) dos autor(es). Por exemplo: “Segundo Fulano e Sicrano (1999), é possível
que...”.

Apêndices
A seção de apêndices é opcional. Se precisar incluí-la, deixe 24 pt (duas linhas) de espaço antes
do título “Apêndices”, escrito centrado na linha, em letras maiúsculas (ou versalete) e tamanho
14 pt.

A Primeiro apêndice
Deixe um espaço de 12 pt antes e depois do título do apêndice. Escreva o título em tamanho 14
pt e em itálico. Os apêndices devem ser numerados com letras maiúsculas.

Agradecimentos
Agradecimentos (opcional). Deixe um espaço de 24 pt antes do título “Agradecimentos”,
escrito centrado na linha, em maiúscula (ou versalete) e tamanho 14 pt. Escreva o texto dos
agradecimentos após um espaço de 12 pt.

Referências
O título da seção de referências deve ter um espaço antes de 24 pt e deve ser escrito centrado na
linha, em maiúscula (ou versalete) e tamanho 14 pt. Deixe um espaço de 12 pt antes do texto
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da primeira referência. Deixe um espaço de 6 pt (meia linha) entre as referências. Liste as obras
pela ordem alfabética do sobrenome do primeiro autor (ou nome da empresa). Não numere as
referências. Alguns exemplos:
SOBRENOME, Nome. Título da publicação. Edição, Cidade de publicação: Editora, ano,
páginas {Referencia}.
SOBRENOME1, Nome1; SOBRENOME2, Nome2. Título da publicação. Edição, Cidade de
publicação: Editora, ano, páginas.
SOBRENOME1, Nome1; SOBRENOME2, Nome2; et al. Título da publicação. Edição, Cidade
de publicação: Editora, ano, páginas.

Também é possível utilizar o comando \bibliography{} do LaTeX para inserir as referências a
partir de um arquivo .bib, como mostrado a seguir. Para as referências presentes no arquivo .bib
aparecerem nessa seção, elas devem ter sido citadas em algum ponto do artigo com o comando
\cite{}, como a seguir: (??), (??) e (??).

(Se seu artigo não for escrito em inglês, acrescente aqui as versões em inglês do título, resumo
e palavras-chaves)

Title: Template for Papers of the Mecatrone Journal
Abstract – This is the English version of the resume.
Keywords – Comma separated list of keywords.

Nome do Autor 1, em negrito, seguido de seu minicurrículo. Foto 3 cm x 4 cm opcional,
emoldurada pelo texto do minicurrículo.

Nome do Autor 2, seguido de seu minicurrículo. Foto 3 cm x 4 cm opcional, emoldurada
pelo texto do minicurrículo.
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