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Orientações para a realização de consultas na nova versão do Sherpa Romeo  

O Sherpa Romeo é um recurso online que agrega e analisa as políticas de              
acesso aberto de editoras de todo o mundo, bem como fornece resumos de direitos              

autorais dessas editoras e das políticas de arquivamento de acesso aberto.  

Tendo em vista que em 2020 esse recurso mudou sua forma de classificação             
de cores para uma classificação iconográfica e também que algumas bibliotecas           

solicitaram orientação sobre como proceder, a Coordenação do RI listou algumas           
informações importantes que devem ser observadas ao se realizar uma consulta na            

nova versão do Sherpa Romeo, para identificar se o artigo pode ou não ser              

disponibilizado no RI/UFC. 
 

Acesse o site: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ 

● Digite no campo de busca o título do periódico, o ISSN ou o editor; 
● Clique no título para verificar as permissões; 
● Observe que ao clicar no título serão apresentadas as permissões de 

disponibilização de cada versão (publicada, aceita e submetida). É muito 
importante atentar para as autorizações específicas para artigos de acesso 
aberto, conforme as políticas e especificidades de cada periódico. 

● Verifique o item Location de cada versão para identificar se há  possibilidade 
de armazenamento em repositório institucional (por exemplo - Location: 
Institutional Repository ou Any Website). 

● Importante ler com bastante atenção as informações sobre embargo, licença 
e condições, para assim ter certeza das permissões que estão sendo 
concedidas. 
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Abaixo segue uma tabela, retirada do guia do usuário do Sherpa Romeo, com             
os ícones e o que eles representam em relação aos dados da política adotada pelos               

editores. Pelos ícones é possível verificar e entender se é permitido realizar o             
depósito do artigo no repositório institucional. 

 
Se não houver permissão de depósito em RI para nenhuma das versões, o artigo 
não poderá ser disponibilizado no Repositório. No entanto, se ainda restar dúvidas, 
recomendamos acessar o site do próprio periódico. 

Para maiores informações recomendamos acessar no próprio site do Sherpa 
Romeu a  aba "Help" (https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/help.html), onde é 
disponibilizado um guia do usuário que oferece uma visão geral dos recursos do 
serviço e orientações detalhadas sobre como navegar no site, além de vários 
tutoriais em vídeo, com a possibilidade de legenda em português. 
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