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ORCID: O QUE É?



Open Researcher and Contributor IDentifier - 
ORCID

● Um identificador único e persistente para pesquisadores;

● Conecta pesquisadores com suas produções e afiliações 

institucionais;

● Possui integração com vários sistemas para pedidos de bolsa, 

financiamento, submissão de manuscritos (OJS, Scholar One e 

outros), Current Research Information System (CRIS), repositórios, 

entre outros recursos;



Open Researcher and Contributor IDentifier - 
ORCID

● Organização aberta e sem fins lucrativos;

● Registro gratuito e opcional, independentemente se sua instituição 

é membro ou não;

● Os pesquisadores têm controle de seu registro: criação, informações 

conectadas, privacidade e configurações de acesso;

● Dados, software, APIs e documentação abertos (GitHub);

● É uma iniciativa de pesquisa aberta de escala internacional.



Open Researcher and Contributor IDentifier - 
ORCID

● O ORCID iD é formado pelos protocolos da internet URI (Universal 
Resource Identifier) e https (Hyper Text Transfer Protocol Secure), 
composto por 16 dígitos compatível com o padrão ISO ( ISO 27729 ), 
também conhecido como ISNI (International Standard Name 
Identifier). 

Exemplo: https://orcid.org/0000-0001-9399-673X 

https://www.iso.org/standard/44292.html
https://orcid.org/0000-0001-9399-673X


ORCID: PARA QUE SERVE?



Open Researcher and Contributor IDentifier - ORCID

Fonte: ORCID.

https://orcid.org/content/collect-connect


Desambiguação

Essa é uma das principais funções e importância 
dos identificadores para autores!



Fonte: https://censo2010.ibge.gov.br/nomes/#/search

Já pensou em quantas pessoas têm o 
mesmo nome que você?



Identificadores de autor

● Identificadores de autor são um código digital, único e 

persistente, como um RG ou CPF;

● Permite identificar e individualizar pesquisadores 

(inclusive, identifica variações de escrita do nome de um 

autor);

● Existem outros: Scopus ID, Researcher ID, Lattes iD, 

Google iD, etc.



Problemas recorrentes em variações de 
nomes

As variações de nome de autores e também de instituições 
prejudicam a recuperação dos dados e informações, 
comprometendo a confiabilidade dos resultados obtidos.



Uma única ID!

ORCID oferece uma única ID 
integrada com outros 
identificadores e ainda permite 
cadastrar todas as variações do 
nome de um autor, inclusive se 
houver mudança de nome, 
inclusão de sobrenome etc.



CURRÍCULO LATTES: BUSCA



CURRÍCULO LATTES: BUSCA



O ORCID foi retirado 
temporariamente do 
Currículo Lattes pelo CNPq, 
mas, já está ativo novamente
Ver também.

http://www.diretodaciencia.com/2018/06/23/falhas-no-curriculo-lattes-persistem-e-atingem-integracao-com-orcid/


Exemplo de integração em revistas (OJS)



1 2 3

Como importar suas produções do Google Acadêmico para o 
ORCID

● Acesse o seu perfil no 
Google Scholar;

● Selecione seus trabalhos 
marcando a caixa de 
seleção (Título);

● Clique em Exportar;

● Na nova guia ou janela aberta 
em seu navegador irá aparecer 
os registros das publicações 
que constam no seu perfil do 
Google Acadêmico. Clique com 
o botão direito do mouse e 
escolha a opção ‘Salvar como’. 
Para salvar e exportar o arquivo 
no formato BibTex, mude o tipo 
de extensão após o ponto (.) 
para .bib (exemplo: se aparece 
em .txt, modifique para .bib);

● Retorne ao ORCiD, e no 
menu ‘Trabalhos’, clique em 
‘Adicionar’ e depois 
escolha a opção ‘Adicionar 
BibTex. Faça o upload do 
arquivo que você salvou em 
seu computador para 
importá-lo para o ORCID.



Exemplo de integração com Google Acadêmico



Exemplo de integração com Google Acadêmico



Adicionando trabalhos no ORCID

No menu ‘Adicionar’ estão 
disponíveis diferentes formas 
de adicionar trabalhos ao seu 
registro no ORCID



Exemplo de integração com financiadores

Acesse: https://orcid.uberresearch.com/grants/select 

https://orcid.uberresearch.com/grants/select


Über Wizard: Lista de financiadores

Acesse: https://orcid.uberresearch.com/datasources 

https://orcid.uberresearch.com/datasources


Recomendação de exibição

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097

Símbolo ORCID O ORCID estabelece 
suas 

Recomendações de 
uso e exibição!

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/trademark-and-id-display-guidelines
https://orcid.org/trademark-and-id-display-guidelines


Recomendação de exibição

https://www.biorxiv.org/content/early/2018/09/26/245183




ORCID: COMO OBTER?



Acesse: 

https://orcid.org

https://orcid.org


Interface inicial
1 Iniciar sessão / Registrar 5 Informações para pesquisadores

2 Idioma da interface 6 Informações sobre filiação para as instituições

3 Caixa de busca 7 Documentação

4 Sobre 8 Informações sobre os recursos disponíveis

9 Notícias e eventos
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Já possui 
conta?

Se não tem, você pode criar 
uma conta clicando na opção 
para se registrar.



Preencha todos os 
campos:
Nome, sobrenome, E-mail primário, 
E-mail adicional, etc.



Sugestão automática do 
nome do(a) pesquisador(a)

Normalmente, é bastante comum que no 
segundo passo do registro apareça uma 
notificação com sugestões de nomes de 
várias pessoas. Isso acontece porque a 
plataforma precisa que você verifique se 
o seu nome já consta na lista de 
sugestões. Caso não conste na lista, basta 
escolher a opção ‘Não sou nenhum 
destes, continuar com o registro’.



Crie uma senha e 
depois confirme.

Escolha suas 
configurações de 
notificação.



Crie uma senha e depois 
confirme.

★ Escolha suas opções de visibilidade 
e suas configurações de notificação.

★ Aceite os termos de uso.

★ Clique na verificação de captcha e 
depois basta clicar no botão 
‘Registre-se’.



É possível registrar todas 
as variações de seu 
nome, incluindo o 
sobrenome adicionado 
depois do casamento.

Identificador 
ORCID

E-mails

Biografia do(a) 
pesquisador(a)

Registro de links para 
Currículo Lattes, site 
pessoal, redes sociais 
etc.Registro de 

outros 
identificadores 
digitais para 
autores

Você pode 
inserir 
palavras-chave

Em ‘Atividades’ é possível 
cadastrar informações sobre 
emprego, financiamento, 
artigos e muito mais



Você também 
pode vincular a 
sua conta com a 
sua instituição

Para isso, na tela de 
entrada, escolha a 
opção “Conta da 
Instituição” e efetue o 
login para prosseguir 
com a integração.



Você também 
pode vincular a 
sua conta com a 
sua instituição

Digite a sigla de sua 
instituição e clique na 
opção correspondente 
disponível na lista.



Você também 
pode vincular a 
sua conta com a 
sua instituição

Após selecionar a UFC 
na lista, clique em 
‘continuar’.



Você também 
pode vincular a 
sua conta com a 
sua instituição

Você será 
redirecionado(a) para a 
tela de acesso da rede 
CAFE. Digite o seu CPF e 
a senha do SIGAA, em 
seguida, clique em 
‘acessar’.



Você também 
pode vincular a 
sua conta com a 
sua instituição

Após realizar o login, 
clique em uma das 
opções para aceitar os 
termos, em seguida, 
clique em ‘aceitar’.



Você também 
pode vincular a 
sua conta com a 
sua instituição

Para concluir a 
integração, acesse o 
menu no canto superior 
direito em que aparece 
o seu nome. Procure a 
opção ‘Caixa de 
entrada’ e clique na 
mensagem.





Você também pode integrar a sua 
conta do ORCID com o Facebook 
e/ou Google.
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Dúvidas?
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