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Sobre a inclusão de Artigos de Periódicos Científicos no RI 

 
A Coordenação do Repositório Institucional, em consonância com a Direção da           
Biblioteca Universitária, reforça a importância da utilização de ferramentas online na           
identificação do tipo de acesso que um periódico científico possui, favorecendo ao            
bibliotecário a certificação se um determinado artigo, de um determinado periódico,           
pode ou não ser disponibilizado no RI da UFC.  
 
Esse alerta se deve ao fato de que foram identificadas algumas ocorrências quanto             
à inclusão de artigos de periódicos científicos no RI/UFC que fazem parte de bases              
de dados pagas, que restringem a utilização de seus artigos, não permitindo a             
inclusão destes em repositórios de acesso aberto. Estes aspectos devem ser           
observados antes da inclusão do artigo, conforme já foi orientado em treinamentos            
anteriores. Para tal, contamos com duas ferramentas online, o Sherpa/Romeo - um            
diretório que agrega e analisa as políticas de acesso aberto do editor de todo o               
mundo e fornece resumos de permissões de auto-arquivamento e condições de           
direitos concedidos aos autores, em uma base de periódico, - endereço:           
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=pt&fIDnum=|&mode=simple; e o   
Diadorim - um serviço de informações relativas às autorizações concedidas para o            
armazenamento e o acesso dos artigos das revistas brasileiras em repositórios           
digitais de acesso aberto - endereço:  http://diadorim.ibict.br/. 
  
Importante lembrar que ambas apresentam as seguintes categorias de permissões: 

 
- Verde - Coleção de periódicos que permitem o armazenamento em          

repositórios institucionais do texto completo das versões preprint e postprint          
ou Versão/PDF do editor de artigos; 

- Azul - Coleção de periódicos que permitem o armazenamento em          
repositórios institucionais do texto completo das versões postprint (i.e., o          
rascunho final após o peer-review) ou Versão/PDF do editor  de artigos; 

- Amarelo - Coleção de periódicos que permitem o armazenamento em          
repositórios institucionais do texto completo da versão preprint (i.e., antes do           
peer-review) de artigos; 
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- Branco - Não permite o armazenamento em repositórios institucionais de          
texto completo de nenhuma das versões dos artigos. 

 
Destaque-se que, quando se tratar de consultas ao Sherpa/Romeo, deve-se          
atentar para as informações com o “X” vermelho e o item que contém as              
“Condições Gerais” sobre o acesso ao artigos do periódico. 
 
E ainda, caso o autor não identifique/encontre a Licença Creative Commons nesses            
portais ou no site da revista, e/ou não se lembre do tipo de licença concedido ao                
editor, ele poderá solicitar autorização à editora para autoarquivar o seu documento            
no repositório. 
 
Diante do exposto, solicitamos que sejam revisadas as coleções de artigos de            
periódico e, caso haja situações como a citada anteriormente, que os devidos            
ajustes sejam realizados.  
 
Por fim, reforçamos a importância de seguir essas orientações, utilizando-se das           
ferramentas de verificação que apresentam a regulação quanto à questão do tipo de             
acesso dos periódicos, para que não se incorra em infrações de direitos autorais. 
 
A seguir elencamos um checklist a ser utilizado no momento de depositar artigos de              
periódicos no RI/UFC: 
 

Título do Periódico: Sim Não 

Artigo de periódico coletado na internet/currículo lattes do autor etc   

Artigo de periódico enviado a biblioteca pelo autor    

Identificar se a autor do artigo pertence a comunidade da UFC   

Consultar o Sherpa Romeo ou Diadorim para verificar o tipo de acesso            
do periódico em que o artigo está publicado 

  

Acesso livre   

Pode armazenar no RI os preprints   

Pode armazenar no RI os postprint   

Pode armazenar no RI os preprint e os postprint   

Pode armazenar no RI os preprint, os postprint e a 
versão PDF do editor 

  

Incluir nas coleções de periódicos do RI/UFC   

 

Atualizado em 1º de outubro de 2018. 


