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ESTATUTO EDITORIAL

A Revista da Faculdade de Letras – Série de Filosofia foi fundada em 1972. A primeira série publi-
cou 4 tomos em 2 volumes, em 1972 e 1973. A publicação foi retomada em 1985, iniciando-se 
então a sua atual IIª série. Em 2014 (volume 32) a revista assumiu o seu nome atual: Filosofia. 
Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Área científica e objetivos
Filosofia visa contribuir para a criação e a transmissão do conhecimento nas diferentes áreas da 
Filosofia e da História da Filosofia e não possui orientação disciplinar, de escola ou de método.
 Filosofia publica estudos inéditos no âmbito da Filosofia, ou de outras áreas disciplinares, 
quando sejam considerados contributos relevantes para o debate ou o conhecimento filosóficos.
 Filosofia procura manter um elevado padrão de qualidade, bem como a regularidade e pontua-
lidade da publicação, de modo a assegurar aos autores e aos leitores a participação nos debates em 
curso na comunidade filosófica.
 Filosofia rege-se por padrões de rigor, clareza e fundamentação académica e científica nos textos 
que publica, adotando a prática da dupla avaliação anónima por pares.

Temas e secções
Filosofia tem as seguintes secções: – Estudos; – Estudos críticos (sobre obras recentes); – Recen-
sões; – Notícias; – Crónica. Se se considerar adequado, a revista poderá criar novas secções, de 
modo permanente ou ocasional.
 Filosofia, se o Conselho de Redação assim o decidir, poderá publicar volumes temáticos, ou 
dossiers temáticos (Comemorações; Homenagens; Atas; etc.).

Línguas de publicação
A revista tem caráter internacional e, por isso, publica textos nas mais importantes línguas acadé-
micas europeias (Alemão; Castelhano; Francês; Inglês; Italiano; Português).

Arbitragem
A revista adota as melhores práticas de transparência e rigor na arbitragem. Todos os artigos e 
estudos críticos são submetidos a leitura anónima por 2 especialistas externos, que poderão fazer 
sugestões de alteração do respetivo conteúdo. As propostas de alteração são submetidas ao autor, 
que as deverá integrar até a versão ser considerada final pelos editores. Em casos não decididos 
pelos 2 avaliadores, o artigo é submetido a um 3.º leitor anónimo externo.
 O Diretor e o secretariado de redação / editorial staff asseguram o anonimato de todo o pro- 
cesso de arbitragem, bem como a resolução de todos os conflitos de interesses.

Organização editorial
A revista é dirigida pelos seguintes órgãos: Diretor, Conselho Científico, Conselho de Editorial.
 O Diretor dirige e organiza a publicação da revista, é responsável pelo processo de arbitragem 
eterna e independente; organiza as colaborações nas diferentes secções da revista; é responsável por 
todos os atos administrativos necessários à edição, que pode delegar no Secretariado / Editorial 
staff. São ainda funções do Diretor: presidir ao Conselho Editorial; manter informado o Conselho 
Científico. O Diretor não avalia artigos submetidos para publicação. O Diretor é designado pelo 
Conselho Editorial por um período de dois anos.
 O Conselho Científico (CC) é um órgão consultivo da revista. É composto por um máximo 
de 20 académicos e investigadores convidados, nacionais e estrangeiros, mantendo um equilíbrio 
entre as diferentes áreas e orientações filosóficas. São designados por um período de 4 anos, 
renováveis uma vez. As suas funções são: apresentar propostas para números temáticos; sugerir 



Filosofia. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 32 (2015)244

propostas de colaboração a publicar pela revista; colaborar na arbitragem externa e anónima de 
artigos submetidos para publicação; colaborar com o Conselho Editorial e com o Diretor indi-
cando árbitros externos e independentes adequados para os artigos submetidos para publicação.
 O Conselho Editorial (CE) é constituído por todos os professores do Departamento de Filo-
sofia. Funções: assessorar o Diretor; definir as orientações científicas da revista; definir padrões 
de qualidade; decidir sobre a publicação de números temáticos; determinar regras de arbitragem 
externa e independente; aprovar as normas redatoriais dos textos; aprovar o modelo gráfico da 
revista; aprovar ou alterar o Estatuto Editorial da Revista; pronunciar-se sobre assuntos que lhe 
sejam submetidos pelo Diretor; indicar os membros do Conselho Científico, procedendo à sua 
rotação ou renovação periódica. O Conselho Editorial reúne uma vez por ano, por convocatória 
do Diretor.
 O Secretariado de redação (SR) inclui pessoal técnico de apoio, os Editores de secção, os Edito-
res convidados de números monográficos. O secretariado é uma estrutura de apoio coordenada 
pelo Diretor para o assessorar nas diversas tarefas e etapas da produção editorial da revista. Os 
membros do SR não avaliam artigos submetidos para publicação.

Código ético
A revista rege-se pelos princípios da ética editorial em publicações académicas e segue o «Code of 
Conduct for Journal Editors» do Committee On Publications Ethics (COPE).
 A revista adota uma prática de transparência e respeito ético no processo de avaliação de artigos 
e na publicação dos artigos avaliados. Para garantir a transparência do processo de avaliação, todos 
os avaliadores anónimos subscrevem uma declaração relativa a conflitos de interesses.
 A revista rejeita de modo ativo e explícito qualquer forma de plágio ou de fraude académica 
(informação falsa, não verificada ou lesiva de terceiros). Os autores são os únicos responsáveis pela 
fiabilidade e autenticidade do conteúdo dos seus trabalhos.
 Os artigos submetidos são verificados através de software de detecção de plágio.
 A denúncia de publicação de material plagiado, manipulado ou fraudulento será investigada 
pelo Conselho Científico e por 2 avaliadores independentes. A revista reserva-se o direito de 
suspender a qualquer momento ou retirar de publicação qualquer artigo onde seja identificado 
plágio ou qualquer outra conduta académica inapropriada.

Autores e Copyright 
Os autores comprometem-se a publicar trabalho original, não antes publicado e assumem a res- 
ponsabilidade pelo trabalho que publicam.
 Os autores devem formatar os seus textos de acordo com as regras editoriais da revista, dando 
especial atenção à identificação rigorosa de todo o material ou conteúdo citado.
 Ao submeterem os seus artigos para publicação na revista, os autores concordam com as práti-
cas de difusão em acesso aberto dos artigos, assegurando-se os seus direitos dentro dos acordos e 
licenças «creative commons»  Attribution-NonCommercial-NoDerivs.
 Os autores não pagam qualquer taxa para avaliação ou publicação dos seus artigos.
 A republicação de qualquer artigo carece de autorização escrita do Autor e da revista.

Publicidade
A revista não aceita publicação de material patrocinado. A revista aceita a oferta de obras 
para recensão, mas não aceita recensões patrocinadas por editoras, nem orientações quanto ao 
conteúdo das recensões.
 A revista aceita a publicação de publicidade de editoras.

Distribuição e permutas
Os autores de artigos, notícias ou recensões têm direito a 2 exemplar impressos. Aos autores é 
fornecido o PDF com o respetivo artigo, que pode ser livremente difundido.
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 Os membros do CR e do CE têm direito a 1 exemplar impresso da revista.
 A revista mantém permuta com revistas congéneres. Os títulos permutados são depositados na 
Biblioteca Central da Faculdade.
 A distribuição comercial da revista e o serviço de assinaturas são assegurados pela Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto.

Edições
A revista tem dupla edição: impressa (para permutas, venda, assinaturas e autores) e online em 
acesso livre.
 O número de páginas de cada volume é variável, de acordo com o tema ou o período abran-
gido, oscilando entre 150 e 300 pp.
 A revista adota os princípios defendidos pela «Open Access Scholarly Publishers 
Association».
 Endereço online: http://ojs.letras.up.pt/index.php/filosofia/
 Repositório online FLUP: http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id04id16&sum=sim
 A revista tem a classificação «verde» no código de cores Sherpa-Romeo para as publicações 
em acesso aberto: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=0871-1658 
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