
APRESENTAÇÃO

Serviço Social, história e desafios 
Número especial bilíngue, comemorativo aos
15 anos da Revista Katálysis

Katálysis, “processo acelerador de uma reação”, em 2013, completa 15 anos de publicação de uma
Revista rigorosamente em dia com seus leitores e autores, construindo uma relação catalítica, instigando
questões, desafios, pesquisas, experiências, conhecimentos e ações, em uma perspectiva de mudanças e trans-
formações societárias.

Comemorar os 15 anos de existência da Revista Katálysis é um feito especial, consolidado na socialização
de conhecimentos ao longo de sua trajetória, fortalecido na forma de expressão e na realização de um processo
comunicativo entre o Serviço Social e as demais áreas do conhecimento, marcado por um pensamento crítico,
gestando a nova sociedade que queremos – mais justa e igualitária. Mais do que a data festiva, é a celebração do
compromisso assumido em 1997 pelo Curso de Graduação em Serviço Social e pelo Programa de Pós-Graduação
em Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina de publicar um periódico científico.

Este número da Revista Katálysis é também especial, e expande suas fronteiras linguísticas. É bilíngue,
com todos os artigos traduzidos para o inglês. A apresentação de artigos traduzidos para o inglês faz parte de
um conjunto de esforços que vêm sendo feitos para projetar a Revista Katálysis internacionalmente,
incrementados a partir da edição número 1 de 2012, que passou a publicar pelo menos um artigo em inglês, ou
traduzido para o inglês, por fascículo.

Outra novidade, introduzida neste número especial e incorporada ao projeto, é a alteração na diagramação
do texto editorado; agora os artigos são apresentados de forma contínua, em uma só coluna. O objetivo dessa
mudança é modernizar o padrão de apresentação, seguir as novas tendências editoriais que direcionam para
essa visualização. Além disso, essa apresentação concorre para a facilitação da leitura do texto e do manuseio
da Revista Katálysis impressa e digital.

Uma edição especial da Revista Katálysis é a forma mais coerente encontrada para continuar afirman-
do nosso compromisso com a produção de conhecimentos, com a sociedade, com os sujeitos que se reconhe-
cem como tais e fazem sua história, ou seja, com todos que transitam conosco e que contribuem para alterar o
processo de uma reação.

O momento também é oportuno para agradecermos a todos os colaboradores – autores, pareceristas,
membros do Conselho Editorial Científico, revisores, tradutores – e às agências de fomento – CNPq, Capes,
Fepese – sem as quais a Revista Katálysis não teria êxito.

Parabéns!
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