
Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica 
Universidade de São Paulo 

 
 

Como vincular seu nº ORCiD ao seu nº USP 



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

 

http://www.usp.br/orcid 
 

Clique em Criar ou Associar o seu ORCiD iD 

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


Insira seu nº USP e senha USP 

 

Caso prefira,  
pode inserir seu e-mail USP e senha 



3 Opções 

1 - Caso já tenha criado seu 
ORCiD, basta acessá-lo 
digitando o número e sua 
senha, continuando então o 
processo de vinculação à 
USP.  

2 - Caso ainda não tenha seu 
ORCiD, clique em Registre-se 
para um ORCID iD. 

3 - Caso já tenha criado seu 
ORCiD, acesse-o pela sua 
instituição. 



Opção 1 – digite seu n° ORCiD e senha 
ORCiD 



Opção 1 – Autorize o acesso Universidade 
de São Paulo 



Opção 2 – crie seu registro ORCiD 

 Insira seu Nome 

 Insira seu Sobrenome 

 Informe seu e-mail 

 Confirme seu e-mail 

 Adicione outro e-mail 
(opcional) 

 

 

 



Opção 2 - Prossiga se não houver outro 
registro ORCiD seu 



Opção 2 

 Insira uma senha 

 Confirme sua 
senha 

 Clique em 
“Próximo” 

 

 



Opção 2 

 Insira uma senha 

 Confirme sua 
senha 

 Clique em 
REGISTRE-SE 

 

 



Opção 2 – Autorize o acesso Universidade 
de São Paulo 



Opção 3 – acesse seu ORCiD através da sua 
instituição 



Acesso através da USP 



Opção 3 – Autorize o acesso Universidade 
de São Paulo 



 

Verifique seu e-mail para validar sua conta ORCiD 
Clique em seu nº ORCiD para iniciar o preenchimento de seus dados 



Ao criar sua conta, um e-mail de confirmação 
será enviado 



Preencha seus dados para acessar seu 
registro ORCiD 



Clique sobre seu nome para iniciar o 
preenchimento do seu registro 



Inicie o preenchimento do seu registro 



Dúvidas 

 Para mais informações  

 Consulte os profissionais das Bibliotecas da Universidade de 
São Paulo.  

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

A/C Elisabeth Adriana Dudziak 

 

 

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

