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 Os pesquisadores e acadêmicos enfrentam o constante desafio de distinguir 

suas atividades de pesquisa de outras pessoas com nomes semelhantes. É 

preciso ser capaz de incorporar de forma fácil e única sua identidade a 

objetos de pesquisa como conjuntos de dados, equipamentos, artigos, 

citações, experimentos, patentes e outros produtos. Conforme o pesquisador 

ou acadêmico colabora entre disciplinas, instituições e fronteiras, tem de 

interagir com um crescente número e diversidade de sistemas de informação 

de pesquisa. Ficar inserindo dados frequentemente pode levar tempo e 

muitas vezes torna essa atividade frustrante.

 

O Orcid (2019) é um esforço orientado pela comunidade, aberto e sem fins 

lucrativos para criar e manter um registro de identificadores únicos de 

pesquisadores e um método transparente de conectar as atividades e 

resultados de pesquisas a estes identificadores. É único em sua capacidade 

de alcance interdisciplinar, setores de pesquisa e fronteiras nacionais, é 

também,  um ponto de encontro que conecta pesquisadores e pesquisa 

através da inserção de identificadores ORCID nos fluxos de trabalho chave, 

como manutenção de perfil de pesquisa, envio de manuscritos, solicitação de 

bolsas e solicitações de patentes. (https://orcid.org/content/initiative).

 

A identificação digital é constituída por um código de 16 dígitos, separados 

de 4 em 4 por hífen, precedido de https://orcid.org/ para que se torne uma 

URL válida. Exemplo: https://orcid.org/0000-0002-6379-3963 .

 

Ao personalizar o autor, o Orcid facilita a identificação do autor, para que um 

autor não se confunda com nenhum outro; viabiliza a metria para fazer a 

contabilização das publicações e citações; e permite fazer o ranqueamento 

para posicionar nomes de autores e palavras-chave das produções 

científicas através de algoritmos.

APRESENTAÇÃO
 



1  ESTATÍSTICA DE USO ORCID

Dados Nacionais
 

� No Brasil temos mais de 120.000 iDs;

� As primeiras instituições brasileiras a se tornarem membros do Orcid foram: 

CAPES, CNPQ, IBICT, FIOCRUZ, SCIELO, CONFAP e algumas FAP’s, UNESP, 

UNICAMP, USP.

Fonte: Orcid (https://orcid.org/statistics)
 



2  COMO CRIAR, CONFIGURAR E USAR O ORCID
 

Veja que em apenas três passos seu Orcid iD já está preparado para o uso

2.1  PASSO A PASSO DA CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
       DO ORCID



 REGISTRE SEU ORCID PREENCHA O FORMULÁRIO
                  

Acesse o endereço https://orcid.org/ e clique em "Registre-se para um ORCID iD" e  
crie seu código

Na barra de ferramentas tem a opção que possibilita selecionar o idioma

Passo 1
 



Preencha o formulário cuidadosamente

 
Marque as informações de visibilidade e notificação



 
Marque o termo de concordância de uso e confirme que você não é um robô, 
depois clique em registrar, abra seu e-mail e veja que recebeu uma notificação 
do Orcid pra validar seu código. Basta abrir o e-mail e o Orcid valida o código 
automaticamente.



Acesso após a conta criada: 

 
Veja abaixo como aparece a tela de acesso, que será com login e senha.
Login : pode ser o e-mail ou o número do Orcid
Senha : definida pelo usuário e pode ser trocada quando quiser



CONFIGURE A CONTA E ADICIONE SUAS 
INFORMAÇÕES
 

Passo 2
 

Clique em configurações da conta e depois clique em "editar" para 
configurar e alterar os dados
 

Você pode alterar a notificação de e-mail ao seu gosto, configurar sua 

preferência de idioma, alterar senha, padronizar sua preferência de 

privacidade se público ou privado, inserir pergunta de segurança, fechar a 

conta ou remover registros duplicados, e ainda:

- Fazer a autenticação dois fatores que aumenta a segurança de sua conta. 

Quando habilitado, você precisará inserir um código enviado pelo Orcid 

através do app em seu telefone toda vez que entrar e;

- Fazer o Download all my data. Neste caso, o Orcid coleta dados limitados 

sobre você quando você se registra em um ORCID iD, incluindo seu 

primeiro nome e seu endereço de e-mail. Você também pode optar por 

adicionar outros dados ao seu registro Orcid, como seu sobrenome, 

afiliações, título, educação, subsídios, patentes e publicações.

- Outro detalhe interessante é que você pode adicionar pessoas de sua 

confiança para acessar sua conta Orcid. 



Alimente o banco de dados Orcid adicionando suas informações



Biography / Biografia – Insira aqui um resumo dos seus dados biográficos.

Education / Educação – Registre suas qualificações, inicie com as 

informações mais antigas até a atual.

Employment / Emprego – Coloque as informações de seus empregos sempre 

do mais antigo para o atual.

Funding / Financiamento – Se tiver alguma pesquisa que tenha sido 

financiada, registre-a aqui.

Works / Trabalhos – Neste campo poderão ser registrados todos os trabalhos 

publicados, tanto as publicações em formato impresso que poderão ser 

registradas manualmente e também as publicações digitais com DOI para 

acesso aberto. Permite pesquisar e conectar suas publicações através das 

bases de dados nas quais você tenha publicado. Permite também, a 

importação de trabalhos para gerenciadores bibliográficos.

QR Code – Possibilita criar o um código QR para o seu iD.

Also known as / Também conhecido como: Insira neste campo as diversas 

formas de citações de seu nome.

Country / País: Informe seu país de origem.

Keywords / Palavras-Chave: insira aqui as palavras-chave de seus trabalhos.

Websites: Divulgue seus Websites, Blogs, Facebook e outros.

Other Ids / Outros Ids: neste campo você pode inserir outros Ids, se você os 

possuir.

Emails: Informe seus e-mails ativos.

Descrição das informações:



1 - Caixa de busca (Procurar) – permite a pesquisa rápida, digite o termo de 

busca e    clique na lupa ao lado.

2 - Botão de engrenagem – permite fazer uma pesquisa mais rebuscada, 

caso necessite. Esta função possibilita cruzar as informações nome, 

sobrenome, instituição e palavras-chave ou buscar um iD ORCID específico.

 3 - Idioma – permite alterar o idioma da base.

4 - Meu Registro ORCID – tela de apresentação dos registros do usuário.

5 - Caixa de Entrada – registra as informações de atualizações realizadas 

pelo usuário.

6 - Configurações da Conta – permite alterar dados e configurar a conta;

7 - Ferramenta de Desenvolvedores – para uso de desenvolvedores de 

Sofwares.

8 - Botão sair – permite a saída do sistema.

Veja os recursos da  barra de  ferramentas:
 



Passo 3
 

USE O SEU ORCID
 

 

O ORCID torna seu código disponível sob uma licença de fonte aberta. 

Para garantir créditos em seu trabalho, inclua o identificador Orcid em sua 

Webpage, Blogs, Facebook, Currículo Lates, Cartões de visita, Banner de 

publicações etc. Fazer uso do Orcid possibilita visibilidade para suas 

publicações e suas qualificações profissionais e acadêmicas. A conexão 

automática entre você e suas atividades profissionais garante que seu 

trabalho seja reconhecido no mundo todo.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Esta tutorial é uma compilação de informações contidas na Orcid.org, que tem 
o propósito de auxiliar pesquisadores acadêmicos na criação e uso do Orcid, 
considerando que é uma ferramenta ainda  pouco conhecida. 
 
A expectativa é que Orcid seja utilizado de forma abundante e que as nossas 
produções científicas sejam amplamente divulgadas. Recomendamos que 
usem seu código Orcid onde for possível, aproveitem os recursos da tecnologia 
que a cada dia nos dá novas possibilidades. Fiquemos atentos aos novos 
recursos que nos  favorecem!
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