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O Orcid (Open Researcher and
Contributor IDentifier ou 
Identificação Aberta de Pesquisa e 
Colaboradores) é um 

identificador digital (ID) 
permanente que distingue um 

pesquisador de outro pesquisador. 

Possui uma URL consistente e 

personaliza o nome do 

autor/pesquisador.

O QUE É?



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Seu objetivo é fornecer um identificador único digital internacional que 
distingue um pesquisador de outro;

- Sem fins lucrativos; 

- O ORCID registra em um único local todas as suas publicações e pode ser 
consultado como pagina na internet (currículo simplificado);

- Elimina problemas de ambiguidades dos nomes homônimos dos autores, 
nomes abreviados ou por extenso, etc.;

- Interação com outras plataformas (Researcher ID, Scopus ID, Crossref DOI, 
etc) possibilita que seu trabalho seja automaticamente atualizado.



São 3 passos para se cadastrar no ORCID
Acesse o site https://orcid.org/

ETAPAS3 

https://orcid.org/


1ª etapa : 

Registre-se



Clique no 
ponto 
interrogação 
para  Tira-
dúvidas!2ª Etapa: 

Adicione suas 

informações. 

Acompanhe 

os demais 

slides

Preencha os 
campos e 
aceite termos 
de uso

1ª Etapa



Adicione suas 
informações 
clicando no 
desenho do lápis 
ou nos links para 
inserir seus dados 
sobre: Biografia, 
Educação, 
Emprego, 
Financiamento e 
Trabalhos

2ª Etapa



Exemplo do 
preenchimento 
Biografia

2ª Etapa



Importante 
você incluir o 
maior número 
de  
possibilidades 
de variações 
do seu nome

2ª Etapa



Existem formas 
diferentes de 
adicionar 
trabalhos ao 
ORCID:
-ID ArXiv
-DOI
-PubMed
-Pesquisar e 
conectar
-BibTex
-Manualmente

2ª Etapa



1) ID ArXiv
Digite o número 
identificador ou a 
URL do seu trabalho 
disponível 
https://arxiv.org/

2) DOI
Digite o número 
identificador DOI ou a 
URL do seu trabalho 

2ª Etapa

https://arxiv.org/


3) Digite o número 
identificador ou cole 
a URL PubMed

2ª Etapa



4) Pesquisar e 
conectar:
Permite importar 
diretamente das 
fontes indicadas: 
redalyc, Researcher
ID, Scopus etc.

Clique sobre o título 
da base escolhida 
para importar seu 
conteúdo para o 
ORCID

2ª Etapa



5) Conectar BibTex
É um formato que 
possibilita salvar e 
exportar as 
referências das bases 
de dados para uma 
outra plataforma.

É  usado quando a 
base não tem 
vinculação direta 
com a ferramenta 
utilizada

2ª Etapa



6) Conectar 
manualmente

É  usado quando não 
é possível fazer 
importação 
automaticamente via 
sistema. Deve-se 
preencher 
manualmente

2ª Etapa

1

2



3ª Etapa: 

Use seu 
ORCID ID



Crie o seu QR Code para 
conectar ao seu ORCID 
iD pessoal. Você pode 
inseri-lo nas suas 
apresentações, sites, 
pôsteres, etc.

3ª Etapa



INCLUSÃO ORCID NO CURRÍCULO LATTES
Alternativa para incluir o ORCID até que a Plataforma Lattes seja 
atualizada:

- Acesse Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/
- Clique no módulo “Dados gerais”.
- Clique em “Texto inicial do Currículo Lattes”.
- No final do texto, ID: ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6808-8246

http://lattes.cnpq.br/
https://orcid.org/0000-0001-6808-8246
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Dúvidas... procure bibliotecário da sua unidade


