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REVISTA DA FACULDADE DE LETRAS – SÉRIE DE FILOSOFIA

(Aprovado em reunião do CDF de 24 de Fevereiro de 2006)

Estatuto Editorial

Fundada em 1972, a Revista da Faculdade de Letras – Série de Filosofia é a revista 
do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A 
revista teve uma primeira série, que em 1972 e 1973 publicou 4 tomos em 2 volumes. 
A publicação foi retomada em 1985, iniciando-se então a sua actual IIª série.

Área científica
A revista publica estudos no âmbito da Filosofia, ou de outras áreas disciplinares, 

quando considerados contributos relevantes para o debate ou o conhecimento filosó-
ficos. A revista, que privilegia a publicação de estudos e investigações inéditos, não 
possui orientação disciplinar, de escola ou de método.

Objectivo
A revista visa contribuir para a criação e a transmissão do conhecimento nas 

diferentes áreas da Filosofia; procura divulgar a actividade de investigação dos seus 
colaboradores; estimula a publicação de resultados do trabalho académico e científico 
dos membros do Departamento e do Instituto de Filosofia.

A revista procura manter um elevado padrão de qualidade, bem como a regulari-
dade e pontualidade da publicação, de modo a assegurar as permutas em curso, que 
constituem um dos objectivos da própria existência da revista.

Temas e secções
A revista, se o Conselho de Redacção assim o decidir, poderá publicar volumes 

temáticos (Homenagens; Actas, etc.).
A revista publica as secções Estudos e Recensões, bem como Notícias e Crónica 

de actividades do Departamento. Se se considerar adequado, a revista poderá criar 
novas secções, de modo permanente ou ocasional.

A revista tem carácter internacional e, por isso, publica textos nas mais importantes 
línguas académicas.
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Arbitragem
A revista possui arbitragem, com a submissão dos textos apresentados a leitura 

anónima por especialistas, que poderão fazer sugestões de alteração do respectivo 
conteúdo.

Organização editorial
A revista é dirigida pelos seguintes órgãos: Director, Conselho de Redacção, Con-

selho Editorial.
O Director é, por inerência, o Presidente do Departamento. A sua função é orga-

nizar as diferentes fases da publicação da revista: publicitação do período de recepção 
de artigos; seu encaminhamento para arbitragem; organização das colaborações nas 
diferentes secções da revista; solicitação de orçamentos; adjudicação da edição; manu-
tenção actualizada e alargamento das permutas; outros actos administrativos necessários 
à edição, em colaboração com o Conselho Directivo. São ainda funções do Director: 
presidir ao Conselho de Redacção; manter informado o Conselho Editorial.

O Conselho de Redacção (CR) é constituído por todos os professores doutores do 
Departamento de Filosofia. As suas funções são: assessorar o Director; definir as orien-
tações científicas da revista; definir padrões de qualidade; decidir sobre a publicação 
de números temáticos; determinar regras de arbitragem; aprovar as normas redactoriais 
dos textos; aprovar o modelo gráfico; aprovar ou alterar o Estatuto Editorial da Revis-
ta; pronunciar-se sobre assuntos que lhe sejam submetidos pelo Director; indicar os 
membros do Conselho Editorial e, eventualmente, encontrar um modo para proceder 
à sua rotação ou renovação periódica. O Conselho de Redacção reúne pelo menos 
uma vez por ano, por convocatória do Director.

O Conselho Editorial (CE) é um órgão consultivo da revista. É composto por um 
máximo de 12 académicos e investigadores convidados, nacionais e estrangeiros, man-
tendo um equilíbrio entre as diferentes áreas e orientações filosóficas, eventualmente 
com sistema de renovação periódica. São funções dos membros do Conselho Edito-
rial: apresentar propostas para números temáticos; sugerir propostas de colaboração a 
publicar pela revista; colaborar na arbitragem de textos apresentados para publicação; 
colaborar com o CR e com o Director para localizar árbitros adequados para os artigos 
submetidos para publicação.

Leitores
A revista é publicada para todos os interessados, nacionais e estrangeiros, nas 

diferentes áreas dos estudos filosóficos, regendo-se por padrões de rigor, clareza e 
fundamentação académica e científica nos textos que publica.

A revista procura manter uma ligação preferencial com os actuais e antigos alunos 
dos cursos de Filosofia da FLUP.

Distribuição e permutas
Os autores de artigos têm direito a 2 exemplares e a 25 separatas. Os autores de 

recensões têm direito a 2 exemplares da revista.
Têm direito a 1 exemplar da revista os membros do CR e do CE.
A revista mantém permuta com revistas congéneres. Os títulos permutados são 

depositados na Biblioteca Central da Faculdade.
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A distribuição comercial da revista e o serviço de assinaturas são assegurados 
pela FLUP.

Número de páginas: Variável, de acordo com o tema ou o período abrangido, 
oscilando entre 200 e 450 pp.

Tiragem: 150 exemplares.

Periodicidade: Anual.

Editor: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Sede do editor: Faculdade de Letras da Universidade do Porto – Via Panorâmica, 
s/n – 4150-564 Porto.

Sede da redacção: Departamento de Filosofia // Faculdade de Letras da Univer-
sidade do Porto – Via Panorâmica, s/n – 4150-564 Porto.

Área de distribuição: Nacional (assegurada por uma distribuidora) e internacional 
(através da permuta com revistas congéneres).


