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O objetivo desta Oficina é ajudar as pessoas a 
gerar o código Orcid, configurar a conta e 
mostrar como usar o seu iD. 

Objetivo da Oficina



 

● O que é Orcid
● Importância e benefícios
● Como criar a conta
● Como configurar
● Como usar 

Conteúdo



 

● Autores
● Pesquisadores em geral
● Editores e equipe editorial
● Bibliotecários

Quem são os interessados em Orcid?



 

Identificador digital que personaliza o autor.

É constituído por um código numérico 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

Orcid

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Orcid



● Foi criado em 2012 por um grupo de editores científicos, 
para solucionar problemas de ambiguidade de nomes e 
fazer a interoperabilidade entre sistemas.

● Orcid é hoje uma organização independente, sem fins 
lucrativos com único propósito “ser livremente utilizável 
e interoperável com outros sistemas de identificação”. 

● Gratuito para autores e pesquisadores. 

 

Orcid



Orcid
Sofia é uma acadêmica ativa e bem 
sucedida em sua área. Faz 
pesquisa, escreve, publica,  dá 
aulas, palestras, participa de 
reuniões e conferências ...tudo o 
que um pesquisador faz em toda a 
carreira. 



Orcid
Sofia quer concentrar seu 
tempo e energia em suas 
pesquisas mas às vezes algumas 
coisas atrapalham.
Organizações financiadoras 
querem fazer uma análise antes 
da conceção. Internet, arquivos 
e outros bancos de dados 
podem ajudar, mas se baseiam 
na grafia dos nomes. Achariam 
Sofia com facilidade? 
E entregar documentos, 
preencher formulários é 
trabalhoso e demanda tempo.



Orcid
Somos individuais mas não 
somos únicos. Na área de 
trabalho, na instituição ou na 
empresa pode ter mais pessoas 
como o mesmo nome e até 
mesmo, idênticos.





● Dados biográficos
● Dados educacionais e qualificação
● Dados de emprego
● Dados de associações e serviços
● Dados de posições e destaque
● Dados de trabalhos científicos
● Dados de financiamento de pesquisa
● Dados de publicações
● QRcode

 

O Orcid é composto de



➢ Padroniza nomes e garante a identificação do autor e sua 
associação nos trabalhos de sua autoria.

➢ Evita a ambiguidade do nome do autor com outros 
autores.

Benefícios do Orcid



➢ Reduz o tempo na identificação da publicação de obras.

➢ Permite que a instituição, as agências de fomento, de 
financiamento e editores acompanhem sua produção 
científica e trabalhos acadêmicos.

○

Benefícios do Orcid



➢ Reaproveita os dados do Currículo Lattes e Repositórios 
Institucionais.

➢ Faz a indexação automática das publicações quando o 
autor possui o registro DOI em determinada base de 
dados.

○

Benefícios do Orcid



● Autoras que se casam, descasam, casam novamente;
● Homônimos;
● Nomes sociais;
● Citações do autor com diferentes grafias;
● Transliterações, nomes com acentos etc.

○

Quais são os fatores que diminuem índices de 
busca e confundem indexadores automáticos?



★ A grande importância do Orcid é personalizar o autor

Orcid facilita a identificação do autor, o uso das 
metrias e o ranqueamento dos dados.

Qual é a importânica do Orcid?



6.162.244 - ORCID iDs ativos
1.761.055 - iDs com afiliações educacionais
1.610.788 - iDs com afiliações de emprego
173.965 - iDs com atividades de financiamento
29.685 - iDs com atividades de revisão de pares

Estatística Orcid

Estatística do dia 15/03/2019



As primeiras instituições a se filiarem foram:

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

Categoria instituições de ensino (universidades):
UNESP, UNICAMP, USP

Primeiras instituições membros no Brasil



Como criar, configurar e usar o seu Orcid



Passos 
https://orcid.org/

https://orcid.org/


 1º Passo
https://orcid.org/

Selecione o idioma 
português, clique em 
registre-se e 
preencha o 
formulário

https://orcid.org/


Adicione as 
informações de 
e-mails e senha



Marque as 
informações de 
visibilidade e 
notificações

x

x



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 para 
validar seu código. 
Basta abrir o e-mail 
e o Orcid valida o 
código
automaticamente.

x

x



ACESSO APÓS A 
SENHA CRIADA

Veja como aparece a 
tela de acesso, que 
será com login e 
senha.

Login: e-mail ou o 
número do Orcid

Senha: definida pelo 
usuário



2º Passo
Configuração da 
conta e inclusão das 
informações

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



Adicione suas 
informações
e gere seu QR code



Preencha as informações  editáveis na coluna da 
esquerda

➢ Também conhecido como:
informe todas as formas como você pode ser 
citado ou indexado;

➢ País: informe o seu país;

➢ Palavras-chave:
insira aqui as palavras-chave de suas 
pesquisas, em inglês e português;

➢ Websites: coloque aqui os links de seus Websites, 
Blogs, Facebook, Lattes, Slideshare et al;

➢ Outros iDs: coloque aqui outros iDs se possuir;

➢ E-mails - insira aqui seus e-mails.



                                            Preencha as informações  editáveis na coluna do meio

➢ Biografia: edite sua biografia e escolha sua opção de 
visualização;

➢ Emprego: adicione seus empregos;

➢ Educação e qualificação: adicione as informações de 
seus cursos;

➢ Posições e distinções: adicione as informações de 
destaque e distinções se possuir (função de chefia, 
direção ou presidência…), professor titular etc;

➢ Associação e serviço: se você faz algum trabalho 
voluntário ou é membro de alguma associação, informe 
suas atividades;

➢ Financiamento: adicione suas pesquisas financiadas;

➢ Trabalhos: adicione suas publicações.



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 Lattes, 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.

3º Passo - Use seu Orcid



Faça uso do QR code em 
seu cartão de visitas, 
banners, folder, Blog, 
Facebook, assinatura  de 
e-mail e onde mais for 
possível.

Baixe seu QR code



Faça seu cartão de visitas com QR code



Faça assinatura de e-mail com QR code
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