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Neste tutorial você aprenderá a: 
 

 Criar seu ORCID iD autenticado USP;  

 Incluir sua biografia, suas informações de educação, 
emprego e financiamento de pesquisas; 

 Importar seus trabalhos do Researcher ID, do Scopus 
ID ou do Google Scholar, caso possua; 

 Adicionar manualmente seus trabalhos ao ORCID; 

 Incluir seu ORCID no Currículo Lattes. 

 

 



Identificadores de autor 

Um identificador de autor é um código digital, como um 
RG, atribuído por um determinado sistema, que permite 
identificar e individualizar pesquisadores e seus 
trabalhos. 
 

Existem hoje vários sistemas de identificação: Scopus ID, 
Researcher ID, Lattes iD, Google iD, ORCiD, etc. 
 

O ORCiD surgiu para ser um registro central de 
identificadores de autores.  



Já possui Currículo Lattes iD, Researcher ID, 
Google Scholar iD ou Scopus ID ? 

 Por que criar mais um identificador?  

 
 O ORCiD integra todos os outros identificadores; 

 O ORCiD proporciona visibilidade internacional; 

 A Universidade de São Paulo é membro do ORCID e 
isso vai facilitar a integração de dados. 



 Vantagens do ORCID para você 

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

 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 artístico“, etc.);  
 

 Cria uma “rede social” de pesquisadores da mesma área em 
que você atua, provenientes do Brasil e de outros países. 



Características do ORCID 

 O ORCID (Open Researcher and Contributor iD) é gratuito, não 
tem fins lucrativos e não está vinculado a nenhuma editora; 
 

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

 Garante também a integração nos fluxos das atividades 
científicas, desde a submissão de manuscritos até a publicação 
de artigos e registro em bases de dados, fazendo ligações entre 
o pesquisador e suas atividades profissionais; 
 

 O SIBi-USP recomenda que todos os docentes e pesquisadores 
da USP façam seu cadastro. 



Não possui um Researcher ID ou Scopus ID 
ou outro identificador ? 

Não é obrigatório possuir outro identificador para 
obter seu número ORCID. Registre-se agora.  
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Como registrar-se na ORCID USP 
Acesse o site: http://www.sibi.usp.br/orcid 

 

http://www.sibi.usp.br/orcid
http://www.sibi.usp.br/orcid
http://www.sibi.usp.br/orcid
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Você poderá 
conectar-se usando 

sua conta pessoal ou 
através da conta da 

Instituição,   
com seu nº USP e 

Senha Única 
(Sistemas USP) 



Insira seu nº USP e senha USP 

 



Autenticação ORCiD USP 



 



 



 



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 variáveis de seu nome como autor. 



 Biografia 

 Educação 

 Emprego 

 Financiamento 

 Trabalhos 

Principais elementos de seu registro 

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



Universidade de São Paulo 
BRASIL 

Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 
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Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 
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Escolha a opção  
USP - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

pois é importante que o nome da Instituição fique 
normalizado. 
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Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 
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Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 
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Nome Sobrenome 

http://orcid.org/0000-0002-0123-208X 

IMPORTAR FINANCIAMENTO 
Utilizando o assistente de importação ÜberWizard for ORCID  
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Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 
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FAZER A 
CONEXÃO 
MANUALMENTE 
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Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 
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PESQUISAR E 
CONECTAR 



Integração ORCiD e CrossRef (DOI) 

Nome Sobrenome 
http://orcid.org/0000-0002-0123-208X 



Integração ORCID e ResearcherID  

http://orcid.org/0000-0002-0123-208X 

Nome Sobrenome 



Integração ORCID e Scopus ID  

Nome Sobrenome 
http://orcid.org/0000-0002-0123-208X 
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Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 
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Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 

Permite importar registros do perfil do Google Scholar 



Como importar trabalhos do Google para o seu 
ORCID 

 Acesse o seu perfil no Google Scholar.  

 Clique em “Minhas Citações” 

 Selecione seus trabalhos 

 Exporte o arquivo no formato BibTex 

 Salve em seu computador 

 Retorne ao ORCID e selecione o arquivo 

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

0000-0002-0123-208X 
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ADICIONAR 
MANUALMENTE 
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Adicione no item Trabalhos, seus artigos, trabalhos de 
eventos, dissertação, tese, capítulo de livro, livro, etc.  

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

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

Registre seus trabalhos 

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


Como integrar o ResearcherID ao ORCID 

 Acesse o site: https://www.researcherid.com/ e 
logue-se. 

 Clique em “Exchange Data With ORCID” para 
habilitar a troca de dados. 

 

Sobrenome, Nome 

L-8999-2015  

https://www.researcherid.com/
https://www.researcherid.com/
https://www.researcherid.com/
https://www.researcherid.com/
https://www.researcherid.com/
https://www.researcherid.com/
https://www.researcherid.com/
https://www.researcherid.com/


Habilite a integração 



Como integrar o Scopus ID ao ORCID 

 Acesse o site: https://www.scopus.com/customer/authenticate.uri  

 Clique em “Add to ORCID” para habilitar a troca de dados. 

Sobrenome, Nome 

67192125901 

https://www.scopus.com/customer/authenticate.uri
https://www.scopus.com/customer/authenticate.uri


Habilite a integração 

Nome Sobrenome 

67192125901 
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Inclua seu número identificador ORCID em seus 
trabalhos, pôsteres e apresentações em power-
point, ao enviar publicações para editoras, solicitar 
financiamentos e em qualquer fluxo de trabalho 
de pesquisa, para garantir que sua produção seja 
creditada a você como autor ou coautor. 
 



Visualizando a versão pública de seu ORCID 

A visualização vai depender  das permissões previamente  
registradas por você em seu perfil. 



Exemplo  
de Registro 
ORCID com 
todos os 
elementos 
visíveis 
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Procure quem está envolvido com a mesma área 
de sua pesquisa e forme uma rede de contatos 

Insira palavras em 
português e em inglês. 



Inclua seu número identificador ORCID 
em seu Currículo Lattes 

1) Acesse a plataforma do Currículo Lattes e Atualize seu 
Currículo: http://buscacv.cnpq.br/buscacv 
2) No menu superior, selecione Dados gerais; 
3) Clique em Identificação; 
4) Clique em Outras bases bibliográficas; 
5) Clique em Inserir nova; 
6) Digite seu número ORCID; 
 
 
 
 
7) Clique em Validar ID e em Confirmar; 
8) Clique em Salvar e em Enviar ao CNPq. 

http://buscacv.cnpq.br/buscacv
http://buscacv.cnpq.br/buscacv
http://buscacv.cnpq.br/buscacv


Inclua seu número identificador ORCID 
em seu Currículo Lattes 

Na página principal de seu Currículo Lattes  
aparecerá o link para seu ORCID: 



Verifique as 
organizações confiáveis 
nas Configurações de 
sua Conta ORCID 



Permissão para alguém confiável 
atualizar sua conta ORCID 

Você pode permitir que 
sua conta ORCID seja 
atualizada por alguém 
confiável. 
 
Clique em 
Configurações da conta. 



Caso queira, registre aqui 
indivíduos ou organizações 
confiáveis para manejar seu 
perfil.   
 
 
 
 
A organização ou pessoa 
confiável também deve 
possuir cadastro no ORCID 



Adicionar indivíduo ou organização confiável 

Exemplo de e-mail indicado como confiável 
pelo pesquisador .  
O e-mail indicado deve ter registro no ORCID. 



Dúvidas 

 Para mais informações  

 Consulte os profissionais das Bibliotecas da Universidade de 
São Paulo.  

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

 

 

 

 Agradecemos a contribuição dos colegas das Bibliotecas. 

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

