Estatuto Editorial
Mediaevalia. Textos e estudos é uma revista internacional impressa, com submissão de textos
a revisão por pares, publicada pelo Gabinete de Filosofia Medieval, do Instituto de Filosofia da
Universidade do Porto, Portugal.
A Mediaevalia publica trabalhos originais e inéditos em todos os campos da Filosofia Medieval,
entendida de modo amplo e na relação com outros domínios do saber, bem como com manuscritos, ciências medievais, instituições culturais e de ensino medievais. Os artigos submetidos
podem ter orientação filosófica, histórica ou ambas.
A Mediaevalia não perfilha qualquer orientação metodológica, ideológica ou confessional. O
conselho editorial empenha-se em garantir a publicação de contributos penetrantes e inovadores
para a investigação e para uma melhor compreensão do pensamento filosófico na Idade Média.
Secções da revista
Textos: textos medievais na língua original ou em edição bilingue, preferentemente inéditos ou
textos medievais cuja tradução não exista em português.
Estudos: trabalhos de investigação ou interpretação de autores, problemas, obras, escolas de
pensamento, etc.
Materiais: notas de investigação; bibliografias críticas; polémicas e discussões; artigos breves
sobre questões editoriais ou historiográficas; etc.
Crónica: informações coligidas pela redação ou solicitadas a respeito de eventos relevantes
para o domínio científico.
Recensões: apresentações de livros publicados em qualquer língua, relacionados com os temas
gerais da revista. É solicitado a editores o envio de livros para recensão. A redação pode requerer a elaboração de recensões sobre livros específicos. A revista está aberta a propostas de
recensões.
Línguas de publicação
A revista tem caráter internacional e, por isso, publica textos nas mais importantes línguas académicas europeias (Alemão; Castelhano; Francês; Inglês; Italiano; Português).
Arbitragem
A revista adota as boas práticas de transparência e rigor na avaliação dos artigos por pares,
mantendo-a anónima. Todos os artigos e estudos críticos são submetidos a leitura por dois especialistas externos, que poderão sugerir alterações de forma ou conteúdo. As propostas alteração
são submetidas ao autor, que as deverá integrar até a versão ser considerada final pelos editores.
Em casos em que os dois avaliadores não chegam a decisão final, o artigo é submetido a um
terceiro leitor externo, anónimo.
O Diretor e o secretariado de redação asseguram o anonimato de todo o processo de arbitragem,
bem como a resolução de todos os conflitos de interesses.
Organização editorial
A revista é dirigida pelos seguintes órgãos: Diretor, Conselho Editorial, Conselho de Gestão.
O Diretor dirige e organiza a publicação da revista, é responsável pelo processo de arbitragem
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eterna e independente, bem como pelos atos administrativos necessários à edição, que pode
delegar no Secretariado / Editorial staff. São ainda funções do Diretor: presidir ao Conselho
Editorial e manter informado o Conselho Científico. O Diretor não avalia artigos submetidos
para publicação.
O Conselho Editorial (CE) é o órgão consultivo da revista. É composto por um máximo de vinte
académicos e investigadores convidados, nacionais e estrangeiros, mantendo um equilíbrio entre as diferentes áreas e orientações filosóficas. São designados por um período de quatro anos,
renováveis uma vez. As suas funções são: apresentar propostas para números temáticos; sugerir
propostas de colaboração a publicar pela revista; colaborar na arbitragem externa e anónima de
artigos submetidos para publicação; colaborar com o Secretariado e com o Diretor propondo árbitros externos e independentes, adequados à avaliação dos artigos submetidos para publicação.
O Secretariado de Redação (SR) inclui pessoal técnico de apoio, Editores de secção e Editores
convidados para 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 no processo de avaliação e publicação
de artigos. De modo a garantir a transparência do processo, todos os avaliadores anónimos
subscrevem uma declaração relativa a conflitos de interesse.
A revista rejeita de modo explícito e inequívoco toda a forma de plágio ou 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 dois 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 plena
responsabilidade 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
práticas de difusão em acesso aberto, ficando assegurados 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 em outro meio requer autorização escrita do Autor e da
revista.
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Publicidade
A revista não publica 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 dois exemplares impressos. Aos autores é fornecido o PDF com o respetivo artigo, que pode ser livremente difundido.
Os membros do CR e do CE têm direito a um 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, Acesso aberto, Repositório
A revista tem dupla edição: impressa (venda, assinaturas e autores, permutas,) e online em
acesso livre.
O número de páginas de cada volume é variável, de acordo com o tema ou o período abrangido,
oscilando entre 150 e 300 pp.
A revista adota os princípios defendidos pela “Open Access Scholarly Publishers Association”.
Mediaevalia subscreve o padrão Sherpa / Romeo para acesso aberto, direitos de autor e política
de auto-arquivo como revista verde.
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
Endereço online: http://ojs.letras.up.pt/index.php/mediaevalia/
Repositório online FLUP / Mediaevalia: https://s.up.pt/37dc
Periodicidade
Anual
Registos
ISSN: 0872-0991
ISSN-e: 2183-6884
Depósito legal (Portugal): 52780/
Correio eletrónico da revista
mediaevalia@letras.up.pt
Endereço postal
Mediaevalia. Textos e estudos
Gabinete de Filosofia Medieval
Faculdade de Letras da U.P.
Via Panorâmica s/n
P – 4150-564 Porto (Portugal)
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Edição / Publisher
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Via Panorâmica, s/n
4150-564 Porto.
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