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A Coordenação Editorial da Revista Filosofia do Direito e Intersubjetividade, 
ISSN 1984-5650, conceito B5 no Qualis da CAPES em Filosofia, B4 no Qualis 
da CAPES em Administração, Ciências Contábeis e Turismo e B4 em 
Interdisciplinar, é uma publicação do Curso de Graduação em Direito da 
UNIVALI dedicada à produção científica relacionada à Filosofia, ao Direito e 
demais áreas que busquem compreender o indivíduo, a sociedade e suas inter-
relações, torna pública a chamada de artigos para número 1 do volume 4. 
 
1. A Coordenação Editorial está recebendo artigos para a edição de número 1, 
volume 4 da revista. 
 
2. A Revista Filosofia do Direito e Intersubjetividade aceita artigos sobre 
Filosofia, Direito, bem como todas as demais áreas do conhecimento que, 
através da ideia de Intersubjetividade, relacionem-se com estas formas de 
conhecimento. Portanto, serão recepcionados artigos que reflitam sobre as 
questões relativas ao indivíduo, à sociedade e todas as interrelações e 
fenômenos que envolvem ambas as categorias. 
 
3. Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço 
revistadireitofilosofia@gmail.com, com a seguinte formatação: Fonte Arial, 
tamanho 12, título do artigo com fonte 14 em negrito, notas de rodapé com 
fonte 10; formatação de parágrafo: justificado, espaçamento entre linhas 1,5 
cm; citações longas, recuo de 4 cm, fonte 11, espaçamento simples, 
referências somente em modo de nota de rodapé; trabalhos entre 10 a 30 
páginas. Para maiores informações consultar a página da Revista no site da 
UNIVALI, endereço: www.univali.br/direitofilosofia. 
 
4. No corpo do e-mail enviado para submissão do artigo o autor deverá 
informar: Nome Completo; Endereço; Afiliação Institucional; Maior Titulação; 
Telefones e E-mails. Nenhuma destas informações deverá constar no arquivo 
que contém o artigo submetido. O arquivo anexado deverá possuir formato do 
programa Microsoft Word ‘.doc’, ou ‘.docx’. 
 
5. Todos os trabalhos que se enquadrarem nos requisitos acima serão 
avaliados pelo Conselho Editorial, em sistema de análise dos artigos, por dois 
conselheiros editoriais, sem ter conhecimento do nome dos autores do artigo 
(sistemas blind review e peer review). 


