
TUTORIAL PARA REGISTRO 
ORCID

1. Como fazer o seu registro no ORCID

2. A importância de usar identificadores únicos para pesquisadores

3. Conectar seu ORCID com a Plataforma Lattes

4. Conectar seu ORCID com a Plataforma Sucupira



O que é ORCID?

• Alinhando-se a diversas iniciativas em curso no mundo, o CONECTI BRASIL adotou o
ORCID como identificador persistente para pesquisadores.
Ele facilita a conexão entre pesquisadores e suas atividades profissionais, publicações,
fomento e vínculo empregatício.

• ORCID é uma organização sem fins lucrativos ajudando a criar um mundo onde todos
que participam de pesquisas, bolsas de estudo e inovações sejam identificados de
forma única e conectados a seus contribuidores e afiliações, entre disciplinas, fronteiras
e tempo.

• O ORCID é governado por uma Diretoria com uma grande representação de partes
interessadas. O ORCID é suportado por uma equipe profissional dedicada e inteligente,
dirigida pelo Diretor Executivo Laure Haak e Diretora Técnica Laura Paglione.





















INFORMAÇÕES GERAIS:

• O ORCID trabalhará para apoiar a criação de um registro permanente, claro e não ambíguo de comunicação de pesquisa e acadêmica ao
permitir a atribuição confiável de autores e contribuidores.

• O ORCID transcenderá fronteiras disciplinares, geográficas, nacionais e institucionais.

• A participação no ORCID é aberta a qualquer organização que tenha interesse em comunicações de pesquisa e acadêmicas.

• O acesso aos serviços ORCID será baseado em termos transparentes e não discriminatórios postados no site do ORCID.

• Os pesquisadores poderão criar, editar e manter um identificador e registro ORCID gratuitamente.

• Os pesquisadores controlarão as configurações de privacidade definidas de seus próprios dados de registro ORCID.

• Todas as contribuições de dados ao ORCID pelos pesquisadores ou solicitadas por eles estarão disponíveis em formatos padrão para
download gratuito (sujeitos às configurações de privacidade dos próprios pesquisadores) atualizadas uma vez ao ano e liberadas sob uma
renúncia CC0.

• Todo software desenvolvido pelo ORCID será lançado publicamente sob uma licença de Software de Fonte Aberta (Open Source
Software) aprovada pela Iniciativa de Fonte Aberta. Para o software que adotar, o ORCID preferirá um de Fonte Aberta.

• Os identificadores ORCID e os dados registrados (sujeitos às configurações de privacidade) se tornarão disponíveis através de uma
combinação de APIs e serviços sem custo e pagos. Quaisquer taxas serão configuradas para garantir a sustentabilidade do ORCID como
uma organização de caridade sem fins lucrativos focada na persistência a longo prazo do sistema ORCID.

• O ORCID será governado pelos representantes de uma ampla seção transversal de partes interessadas, em sua maioria sem fins
lucrativos, e buscará a máxima transparência ao postar de forma pública resumos de todas as reuniões de diretoria e relatórios
financeiros anuais.

Copyright © ORCID, Inc. 2011. O ORCID encoraja a cópia, tradução e postagem em outros sites com um link para esta página e reconhecimento do direito autoral do ORCID.

Fonte: https://orcid.org/about/what-is-orcid/principles

https://orcid.org/about/what-is-orcid/principles


PASSO A PASSO 
PARA REGISTRO 

ORCID



PASSO 1: Entre na página do ORCID (www.orcid.org) e clique em “register now”

http://www.orcid.org/


A página oferece opção de tradução para o português no canto superior direito.



PASSO 2: Preencha o cadastro solicitado na página e, ao final, clique em “registrar”



PASSO 3: Vários ID’s aparecerão com nomes
parecidos com o que você registrou.

PASSO 3: Role a tela até o rodapé e, se você nunca fez cadastro
ORCID, clique em “nenhum desses sou eu – ir para o registro”.



PASSO 4: Essa página se abrirá para você. Nesse momento,
entre no e-mail que você cadastrou e confirme seu
registro no ORCID, clicando no link oferecido no e-mail.
Você receberá também, no mesmo e-mail, seu
identificador ORCID de dezesseis dígitos

PASSO 4: Ao clicar no link do e-mail, você valida, automaticamente
seu registro ORCID e é novamente redirecionado à página,
confirmando a validação. Nessa página, você já pode visualizar a
versão pública do seu ORCID e editar o seu registro



PASSO 5: Edite seu ORCID com as informações pertinentes às suas qualificações. Nessa sessão você deverá adicionar informações 
sobre: Emprego; Formação; Financiamento de pesquisas e importar trabalhos publicados em diversas bases. 



PASSO 6: Ao clicar em importar trabalho pelo “scopus”, por exemplo, outra página será aberta, solicitando que você autorize a vinculação e o acesso 
da base ao seu ORCID. Clique em “autorizar”. Nesse momento, seu login e senha podem ser solicitados novamente, entre com seu login e senha e 
continue com o registro na base. Este aplicativo não poderá ver sua senha do ORCID ou qualquer outra informação em seu registro ORCID com a 
visibilidade definida como “Somente eu”. Você pode gerenciar a permissão concedida a esta e outras organizações confiáveis nas configurações 
da sua conta.



PASSO 7: Diversos trabalhos com nomes parecidos aparecerão para você na próxima tela. Selecione os que você faz parte e 
clique em “next” no final da página. Você escolhe como seu nome será publicado de forma unificada.



PASSO 7 – CONTINUAÇÃO: Para adicionar trabalhos ao seu registro ORCID usando um assistente de Pesquisa e Link, você deve
primeiro conceder acesso à integração da organização. Selecione a plataforma que você deseja usar para importar seus trabalhos
da lista suspensa. Você será solicitado a conceder acesso ao seu registro ORCID e depois levado ao site do membro para selecionar
os trabalhos a serem adicionados ao seu registro ORCID. A organização relevante será listada como a fonte da listagem em seu
registro. Entenda sobre as organizações nas próximas páginas.



Que assistente (es) de pesquisa e link você deve escolher? Selecione um que corresponda às
suas áreas geográficas ou de pesquisa. Os assistentes de pesquisa e link atualmente
suportados são:

1. Airiti: O Airiti permite importar metadados da Biblioteca Airiti, incluindo documentos de periódicos, anais,
dissertações e livros. Recomendado para pesquisadores que publicaram trabalhos em chinês.
2. BASE (Bielefeld Academic Search Engine): O BASE permite reivindicar e importar trabalhos do Bielefeld Academic
Search Engine. Para usar, você deve primeiro criar uma conta de usuário BASE. Recomendado para autores de
publicações de acesso aberto.
3. Pesquisa de metadados CrossRef: A pesquisa de metadados CrossRef permite pesquisar e adicionar trabalhos por
título ou DOI. Depois de autorizar a conexão e fazer login no ORCID, os resultados da pesquisa CrossRef incluem um
botão para adicionar trabalhos ao seu registro ORCID.
4. DataCite: O DataCite permite encontrar conjuntos de dados de pesquisa, imagens e outros trabalhos.
Recomendado para localizar trabalhos que não sejam artigos, bem como trabalhos que podem ser encontrados pelo
DOI.
5. Deutsche Nationalbibliothek (DNB): DNB permite que você encontre seus livros, dissertações e outros trabalhos.
O registro de autoridade correspondente (GND) será adicionado como um identificador externo ao seu registro
ORCID.
6. Europa PubMed Central: O Europa PubMed Central permite importar trabalhos do banco de dados da Europa
PubMed, que inclui todos os artigos indexados pelo PubMed Central. Recomendado para adicionar vários artigos
publicados e patentes.



7. ISNI2ORCID: ISNI2ORCID permite vincular seu registro ISNI na seção Outras IDs.
8. KoreaMed: O KoreaMed permite vincular artigos do KoreaMed ao seu registro ORCID. Recomendado para
pesquisadores que publicaram em coreano ou em periódicos coreanos em inglês.
9. Bibliografia Internacional do MLA: A Bibliografia Internacional do MLA permite aos usuários importar livros e
artigos do banco de dados da Modern Language Association. Recomendado para adicionar trabalhos nas ciências
humanas.
10. Redalyc: o Redalyc permite importar metadados do índice de redalyc de periódicos revisados por pares de
acesso aberto. Recomendado para pesquisadores que publicaram em espanhol ou português.
11. Research Data Australia: O Research Data Australia permite a descoberta de conjuntos de dados de 
organizações de pesquisa australianas, agências governamentais e instituições culturais. Use o Assistente ORCID 
da Research Data Australia para procurar seus conjuntos de dados e adicioná-los ao seu perfil ORCID. 
12. ResearcherID: esse assistente de publicação do ResearcherID está temporariamente indisponível enquanto o 
ResearcherID está sendo movido para Publons. Siga este link para ingressar no Publons, encontrar suas 
publicações no Web of Science e exportá-las para o ORCID. Recomendado para adicionar vários artigos publicados 
ao seu registro ORCID. 
13. ID do autor do Scopus: Use este assistente para adicionar seu ID do autor do Scopus à seção Outras IDs do seu 
registro e importar trabalhos associados ao seu ID do autor do Scopus; consulte Gerenciar meu perfil de autor 
[Scopus] para obter mais informações. Recomendado para adicionar vários artigos publicados ao seu registro 
ORCID



Ao final da vinculação do trabalho, com as
informações pertinentes, clique em “adicionar à lista”.



No campo “configurações da conta”, você pode alterar seus dados e configurar de acordo com sua 
preferência e atuação. Pode também adicionar indivíduos e organizações confiáveis que fazem parte 
do seu grupo de pesquisa, por exemplo. Para isso, o indivíduo buscado deve estar registrado no 
ORCID também.



Link do seu ID: Na página inicial do ORCID, no canto esquerdo, você tem também a opção de copiar o link do seu ID e colar em 
outro site que deseje exibir seu link de referência, onde as pessoas poderão acessar seus trabalhos e currículo que foi registrado 
na plataforma, inclusive para versão impressa, conforme demonstrado abaixo.



VINCULAÇÃO DO ORCID AO C.V. LATTES

1. Entre no seu 
currículo Lattes com 
login e senha e vá no 
campo “Dados 
gerais”

2. Clique em 
“identificação” e role 
a janela até o final, 
onde você 
encontrará “outros 
identificadores”

3. Clique em “Register or
connect your ORCID iD”



Uma página de autorização da vinculação aparecerá em sua tela. Clique em “autorizar”



Após autorizado, você receberá imediatamente uma confirmação da vinculação e seu link ORCID 
estará, automaticamente vinculado ao seu currículo Lattes



Depois de realizado este processo, você deverá atualizar seu currículo, enviando as novas informações ao CNPQ



PRONTO!

Você já está integrado ao sistema ORCID.

Mais informações: 
https://www.conectibrasil.org/conecti-brasil-e-
orcid/

https://www.conectibrasil.org/conecti-brasil-e-orcid/
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