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Como preencher seu registro
ORCiD



Características do ORCiD

 O ORCiD foi desenvolvido por um grupo de publishers
internacionais, entre os quais a Thomson Reuters/Clarivate
Analytics, Elsevier, Springer-Nature, Crossref, Wiley, etc.

 O ORCiD (Open Researcher and Contributor iD) é gratuito;

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

 O ORCiD é mantido pela Organização sem fins lucrativos de mesmo
nome - ORCID.



Vantagens do ORCiD para você

 O Registro ORCiD resolve problemas de ambiguidade, impedindo a
confusão entre homônimos, atribuição errônea de autoria ou a dissociação
do nome quando escrito de formas diferentes (por extenso, abreviado,
"nome profissional”, etc.);

 O ORCiD é um identificador mundialmente reconhecido, que ganha adeptos
dia a dia. Inclusive, já é exigido na maior parte das revistas e instituições;

 O ORCiD está integrado com outros sistemas internacionais como Crossref
(DOI), Scopus, e Agências de Financiamento como Fapesp, CNPq, NIH, USP,
etc.

 O ORCiD registra, em um único local, todas as suas publicações, e, através
da integração com outros identificadores (Scopus ID, Crossref DOI, DataCite,
etc), garante que seu trabalho seja automaticamente atualizado e
reconhecido no mundo todo;

 Recomenda-se que todos os docentes, discentes, servidores não docentes
da USP façam seu cadastro.



Vincule seu nº USP ao seu nº ORCiD

http://www.usp.br/orcid

http://www.usp.br/orcid
http://www.usp.br/orcid
http://www.usp.br/orcid


Afiliação da USP à ORCID permitirá que as 
informações sejam autenticadas



Universidade de São Paulo
BRASIL

USP iD

Researcher ID

Scopus ID

Crossref DOI

DataCite DOI

Sage

Wiley

IEEE

Springer

SciELO

...

Redalyc

O Registro ORCiD integra 
seus dados a editoras, 

universidades, agências 
de  fomento, associações, 

repositórios e outros 
idendificadores digitais.



Registre-se, use sua ORCiD ID e compartilhe

http://www.orcid.org

http://www.orcid.org/


Registre-se

http://www.orcid.org

http://www.orcid.org/


Principais elementos do registro ORCiD

 Número de identificação digital - ORCiD
 Nome preferencial (escolhido pelo pesquisador)
 Variações de nome,
 Áreas de atuação científica,
 E-mail,
 Emprego,
 Educação e qualificação,
 Posições convidadas e distinções,
 Adesão e serviços,
 Financiamento,
 Trabalhos.

 É possível escolher como cada elemento 
de seu registro será visualizado pelo 
mundo



Universidade de São Paulo
BRASIL

Clique na figura de editar e preencha todos os itens indicados, 
em especial o item “Também conhecido como”, onde você 

colocará todas as variações de seu nome como autor.

Modifique a ordem dos
elementos, se preferir.



Universidade de São Paulo
BRASIL

Nome 
Sobrenome

0000-0002-0123-208X

Digite aqui sua biografia em português e em inglês, para
que também possa ser lida por pesquisadores de outros
países.

Nome 
Sobrenome



Adicione informações de seu Emprego

1 - Inicie o preenchimento do nome da 
Organização e aguarde o aparecimento das 
opções de afiliação. 

2 – Termine o preenchimento e
adicione à lista.

Ex. Universidade de São Paulo Instituto de Biociências



Adicione informações de Educação

1 - Inicie o preenchimento da 
Organização e aguarde o 
aparecimento das opções de afiliação. 

2 – Termine o preenchimento e
adicione à lista.

Exemplo ilustrativo



Exemplo de Registro parcialmente preenchido: 
Biografia, Emprego, Educação e qualificações

Nome 
Sobrenome

Nome 
Sobrenome

Seu nome

Seu nome

Exemplo ilustrativo



Adicione informações de posição convidada

1 - Inicie o 
preenchimento da 
Organização e aguarde o 
aparecimento das 
opções de afiliação. 

2 – Termine o 
preenchimento e 
adicione à lista. 



Adicione informações de distinção

1 - Inicie o 
preenchimento da 
Organização e aguarde o 
aparecimento das 
opções de afiliação. 

2 – Termine o 
preenchimento e 
adicione à lista. 

Exemplo ilustrativo



Adicione informações de serviço

1 - Inicie o 
preenchimento da 
Organização e aguarde o 
aparecimento das 
opções de afiliação. 

2 – Termine o 
preenchimento e 
adicione à lista. 

Exemplo ilustrativo



Adicionar Financiamento: Pesquisar e conectar

Exemplo ilustrativo



Importe seus Financiamentos e Bolsas

Clique em 
DimensionsWizard

Exemplo ilustrativo



Autorize a integração ao DimensionsWizard



Escreva seu Nome e Sobrenome

Exemplo ilustrativo



Selecione os Projetos Financiados

Exemplo ilustrativo



Universidade de São Paulo
BRASIL

Caso não localize 
algum 
financiamento no 
DimensionsWizard, 
preencha 
manualmente e 
adicione.

Exemplo ilustrativo



Universidade de São Paulo
BRASIL

Nome 
Sobrenome

0000-0002-0123-208X

Adicione seus Trabalhos



Universidade de São Paulo
BRASIL

PESQUISAR E 
CONECTAR



Autorize a integração ORCiD -CrossRef (DOI)

Exemplo ilustrativo



Adicione ao seu Registro ORCiD suas 
publicações com DOI - Crossref

Exemplo ilustrativo



Autorize a integração ORCID - Scopus ID 



Selecione seu Perfil no Scopus e envie suas 
publicações para o ORCiD

Exemplo ilustrativo



Conectar BibTeX : Permite importar arquivo 
de trabalhos do Google

Permite importar arquivo de registros do perfil do Google Scholar



Como importar trabalhos do Google para o seu 
ORCID

 Acesse o seu perfil no Google Scholar

 Selecione seus trabalhos

 Clique em Exportar. Exporte o arquivo no formato BibTex -
.bib

 Copie os registros e cole em um bloco de notas. Salve o 
arquivo em seu computador com a extensão .bib

 Retorne ao ORCiD, escolha o arquivo e importe.

 ATENÇÃO: O registro ORCiD não avisa, nem seleciona, 
tampouco remove duplicidades. Isso deve ser feito pelo 
próprio pesquisador.

https://scholar.google.com.br/


Exemplo de Arquivo em formato BibTeX

Exemplo ilustrativo



Salve seu arquivo no computador em formato 
.bib

Exemplo ilustrativo



Universidade de São Paulo
BRASIL

Nome 
Sobrenome

0000-0002-0123-208X

Escolha o arquivo e importe para o ORCiD



Universidade de São Paulo
BRASIL

É possível 
também 
adicionar  
manualmente 
seus trabalhos e 
artigos 
preenchendo as 
informações de 
cada um.



Universidade de São Paulo
BRASIL

O ORCID suporta 37 tipos de trabalhos. Para saber mais 
sobre as tipologias, acesse:

https://members.orcid.org/api/supported-work-types

Tipos de Trabalhos

https://members.orcid.org/api/supported-work-types


Exemplo 
de Registro
ORCiD com 
diversos 
elementos 
preenchidos 
e visíveis

Exemplo ilustrativo



Configurações da sua conta ORCiD

Clique sobre seu Nome e, em 
seguida, em Configurações da 
conta.



Visualize detalhes de Configurações da sua 
Conta ORCiD



Verifique as 
Organizações Confiáveis 
habilitadas por você nas 
Configurações de sua 
Conta ORCiD

Exemplo ilustrativo



Permitir que alguém confiável atualize seu 
Registro ORCiD

Você pode permitir que 
sua conta ORCID seja 
atualizada por alguém 
confiável.

Inclua o e-mail de 
um(a) assessor(a) que 
possua registro ORCiD
para que ele(a) atualize 
suas informações



Obtenha ajuda da ORCID

https://info.orcid.org/benefits-for-researchers/

https://info.orcid.org/benefits-for-researchers/
https://info.orcid.org/benefits-for-researchers/
https://info.orcid.org/benefits-for-researchers/


Dúvidas

 Para mais informações 

 Consulte os profissionais das Bibliotecas da Universidade de 
São Paulo. 

 Envie mensagem ao e-mail: atendimento@aguia.usp.br

http://www.sibi.usp.br/bibliotecas
mailto:atendimento@aguia.usp.br

