
Fonte: SHERPA/RoMEO Search Options - 
http://sherpa.ac.uk/romeo/faq.php?la=pt&fIDnum=%7C&mode=advanced#search 

 
 

Pesquisando no SHERPA/RoMEO 

 Opções de busca 

O RoMEO tem opções de pesquisa "simples" e "avançada" Itens de pesquisa simples: 
Título do periódico, abreviação da revista ou acrônimo, ISSN, ESSN e nome do editor. A 
pesquisa avançada abrange: ID do publicador do RoMEO, Cor do RoMEO e Data de 
atualização. Também permite que você especifique um financiador de pesquisa para 
verificar a conformidade com o mandato de acesso aberto.  

 Restringindo pesquisas por conformidade da agência de financiamento 

A pesquisa avançada do RoMEO oferece a opção de restringir seus resultados de pesquisa 
pela conformidade da agência de financiamento das políticas do editor. Atualmente, isso 
está limitado às agências de financiamento listadas na JULIET . Os autores financiados pelo 
RCUK ou pelo Wellcome Trust devem usar o SHERPA / FACT para determinar a melhor 
maneira de cumprir os requisitos de acesso aberto do financiador.  

Se você acha que um editor não está listado corretamente, entre em contato conosco  

 Não consigo encontrar a revista que quero 

A função de pesquisa de revista é definida como padrão para 'título exato'. Caso você esteja 
tendo problemas para localizar um periódico, você pode tentar alterar as configurações de 
pesquisa para 'começa com' ou 'contém' 

Não use 'The' nos seus termos de pesquisa, por exemplo, use 'Journal of ...' em vez de 'The 
Journal of ...' 

Se você não conseguir encontrar o título da revista, tente pesquisar por ISSN ou ESSN.  

Se você ainda não obtiver êxito, mas souber o nome do editor, tente pesquisar pelo Editor 
para sua política geral, pois o título do periódico pode ainda não estar coberto pelo 
RoMEO.  
 

 Por que você não lista, por exemplo, os Anais da Academia Nacional de Ciências ? 

Anais e transações podem ser listados de várias maneiras, por exemplo, "Procedimentos", 
"Procedimentos", "Procedimentos de". Se você não conseguir encontrar o item desejado, 
tente usar a função ' contém ' e insira o nome da Sociedade. 

 Soletração 

O RoMEO não sugere automaticamente grafias alternativas para palavras. Por isso, 
verifique se escreveu corretamente o título. Como alternativa, experimente o ISSN. 

 Eu tentei procurar pelo ISSN, mas ele disse que o número estava errado. 

Por favor, verifique se você digitou o número corretamente, no formato XXXX-XXXX  
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