










1) A Revista Katálysis aceita propostas de artigos originais que serão submetidos à Comissão Editorial, a
quem cabe a decisão final sobre a sua publicação. Os
artigos devem abordar assuntos atuais e relevantes
no âmbito do Serviço Social, áreas afins e suas relações interdisciplinares, podem conter resenhas críticas, adaptações (compatíveis para publicação de artigos) de palestras, teses e monografias ou relatos de
experiências. Os artigos, em forma e conteúdo, são
responsabilidade de seus autores.




  
   


publicadas, mencionar a fonte e a permissão para
reprodução;
·

anexos, somente quando contiverem
detalhamento imprescindível para a compreensão
de alguma seção do texto;

·

referências – somente dos documentos efetivamente citados no trabalho – conforme a
NBR – 6023/2000 (facilitada no texto Como fazer referências bibliográficas – atualizado em
maio de 2001 – publicado on-line pela Biblioteca
Universitária da UFSC, disponível na Internet pelo
endereço www.bu.ufsc.br/framerefer.html ). Para
fins de sistematização da Revista utilizar somente
o itálico como recurso tipográfico. ( item 6.5 da
referida norma da ABNT e item 4.5 do referido
texto). Exemplo:

2) Os originais, de no máximo 20 laudas, incluindo desenhos, figuras, tabelas, fotos e referências, devem ser
enviados à Comissão Editorial, na Secretaria do Departamento de Serviço Social, obedecendo aos procedimentos relacionados a seguir.
a) Suporte: gravação em disquete de 3,5, junto com
três vias impressas (duas delas sem identificação para
serem encaminhadas aos consultores – blind review).
Em casos especiais serão aceitos trabalhos pelo correio eletrônico.
b) Formato: em WORD 7.0 for Windows. Com a seguinte configuração: fonte Times New Roman 12,
papel tamanho A-4, espaço interlinear de 1,5 cm,
todas as margens com 2,5 cm.

SOBRENOME, Prenome. Título da obra: subtítulo. Número da edição. Local de publicação: Editor,
ano de publicação. Número de páginas ou volume.
·

título do artigo em Português e em Inglês;1

·

nome completo do(s) autor(es), suas credenciais
e local de atividade, incluindo endereço completo
(de preferência profissional), telefone, fax, e email;

·

resumo indicativo em Português com versão em
Inglês (abstract), conforme a NBR 6028/1990
(NB-88), com até 100 palavras e espaço interlinear
simples;2

·

de 3 a 5 palavras-chave em Português e em Inglês (key words);

·

no texto principal, cada lauda não deve exceder
a vinte e cinco linhas, incluindo ilustrações (desenhos, figuras, tabelas, fotos), cujos locais de inserção devem vir indicados no texto, uma em cada
página;

·

figuras, desenhos, tabelas e fotos, somente em
preto e branco, deverão ser entregues no original,
com cabeçalho (se for o caso), créditos e legendas. Se as ilustrações enviadas já tiverem sido

Citações, conforme a NBR-10520, de julho de 2001,
que, para a Revista, foi assim sistematizada:
a) citação de até três linhas: dentro do corpo do
texto, entre aspas, fonte igual à do texto. Se
for em outro idioma, usar também o itálico.

c) Normalização:
·



b) citação de mais de cinco linhas: fora do corpo
do texto, fonte 11, recuada para a linha do
parágrafo, sem aspas (ou qualquer outro destaque), espaçamento interlinear simples, margem direita igual à do texto.
c) nome do autor, para qualquer dos dois casos
acima, (1) no corpo do texto (grafia normal
para nomes próprios). Exemplo: Segundo Mota
(1997, p. 87), “O conhecimento acadêmico
[...]”.
ou (2) no final da citação entre parênteses,
em caixa alta. Exemplo: “O conhecimento acadêmico [...]. (MOTA, 1997, p. 87).
·

Os títulos e sub-títulos acadêmicos, como “introdução” e “conclusão” ou “considerações finais”
devem ser evitados em nome da leveza formal do
texto.

3) Os artigos deverão ser entregues RIGOROSAMENTE REVISADOS, conforme as normas gramaticais vigentes. A revisão dos artigos é responsabilidade de seus autores.

4) Os procedimentos editoriais só terão início se o encaminhamento do trabalho obedecer às orientações antes descritas. Caso contrário, será devolvido para adequação às normas.
5) Os trabalhos serão, primeiramente, apreciados e aprovados pelo Editor/Comissão Editorial que solicitará
pareceres de consultores ad hoc para a opinião final. Pequenas alterações necessárias poderão ser
feitas durante a editoração, caso o texto exija modificações substanciais, será devolvido ao autor para que
as encaminhe, dentro de um prazo estipulado.
6) O parecer sobre a aceitação ou não dos originais será
comunicado ao autor, ou ao primeiro autor quando
forem mais de um, não se obrigando a Revista
Katálysis a devolver os originais a ela enviados.
7) A Revista Katálysis não remunera os autores que tenham seus artigos nela publicados, porém lhes envia
um exemplar da edição onde seu(s) texto(s) for(em)
publicado(s).
Para tirar dúvidas contate a secretaria da Revista,
pelo telefone (48) 33192927, ramal 30 ou pelo endereço eletrônico <kataly@cse.ufsc.br>ou pelo website
<www.katalysis.ufsc.br>.
1

Textos em Espanhol terão o título nos três idiomas, nesta
ordem: Espanhol,Português, Inglês.

2

Textos em Espanhol terão resumo também nesse idioma.

