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REVISTA KATÁLYSIS 

CHAMADAS DE ARTIGOS PARA 2020 

Chamada para artigos Volume 23, N. 1, 2020  

Serviço Social: formação, trabalho profissional e tendências teóricas contemporâneas 
 

Ementa: Esta chamada pretende reunir artigos que abordem os 25 anos das diretrizes curriculares do 

Serviço Social. As particularidades do trabalho profissional nos distintos espaços sócio-ocupacionais. As 

tendências teóricas contemporâneas da profissão. Os desafios da formação e do trabalho profissional no 

século XXI. Conservadorismo, neoconservadorismo e desafios para a materialização do projeto ético-

político profissional. 

 

Recebimento: de 1º de março até 30 de junho de 2019 

Lançamento: Quadrimestre janeiro/abril de 2020 

 

Chamada para artigos Volume 23, N. 2, 2020 

Direitos humanos, democracia e neoconservadorismo 
 

Ementa: Esta chamada pretende reunir artigos do Serviço Social e áreas afins sobre direitos humanos no 

atual contexto político nacional e internacional. As diferentes abordagens sobre direitos humanos, 

democracia e neoconservadorismo. A relação democracia e direitos humanos na América Latina. As 

contrarreformas nas políticas sociais e suas expressões nos direitos humanos. O Serviço Social e as 

intervenções profissionais no atual contexto. 

 

Recebimento: de 1º de julho até 31 de outubro de 2019 

Lançamento: Quadrimestre maio/agosto de 2020 

 

Chamada para artigos Volume 23, N. 3, 2020  

Política, ciência e mundo das redes 
 

Ementa: Esta chamada pretende reunir artigos do Serviço Social e áreas afins sobre o papel do uso da 

informação, do trabalho com dados, da utilização de sistemas eletrônicos e redes digitais na intervenção 

profissional e na produção de conhecimentos. Os novos formatos e possibilidades de participação 

democrática, controle e acesso à informação pública. As redes e mídias sociais como potenciais de 

articulação em lutas sociais e organização de movimentos sociais. A utilização de sistemas para o 

conhecimento, interpretação e análise social. As implicações na profissão, na sociedade e nas expressões da 

questão social. 

 

Recebimento: de 1º de novembro de 2019 até 28 de fevereiro de 2020 

Lançamento: Quadrimestre setembro-dezembro de 2020 

 

Atenciosamente. 

Ricardo Lara e Carla Rosane Bressan 

Editor Científico e Vice-Editora Científica da Revista Katálysis 


