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Estatísticas	ORCID:	https://orcid.org/statistics	
Lista	das	organizações	membro	da	ORCID:	https://orcid.org/members 

Numero estimado de pesquisadores com ORCID  
(e numero de organizações membro) 

Usuários, organizações e 
consórcios 

Consórcios em 20 países 
1.059 organizações-membro, em 47 países 

•  Brasil 195.000 (13) 

•  Colombia 49.000 (7) 

•  Peru 22.000 (7) 

•  México 48.000 (4) 

•  Chile 17.000 (1) 

•  Argentina 22.000 (0)  
 



Crescimento da adoção de ORCID  
em fluxos de trabalho acadêmicos 

•  665 (63%) membros têm uma integração 
ativa com a ORCID 

•  80 periódicos e editores requerem ORCID iD 
na submissão 

•  3.412 fontes de publicação coletam iDs 
ORCID e os mandam ao CrossRef nos 
metadados do DOI 



A visão da ORCID é a de um mundo no 
qual todos os que participam da pesquisa, 

geração de conhecimento e inovação estão 
identificados e conectados inequívocamente 
às suas contribuições e afiliações, para além 

do tempo, disciplinas e fronteiras 
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Capes 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/9717-
usuarios-dos-sistemas-da-capes-poderao-usar-
identificador-orcid 

ORCID para 
entrar nos 
sistemas da 
Capes 



ORCID e 
Lattes 
conectado
s 



SciELO e ORCID 
1. SciELO exige que pelo menos um dos autores tenha um ORCID 
iD vinculado a seu artigo 

2. Os sistemas de gestão de manuscritos devem registrar os 
números ORCID do(s) autor(es) 

3. Os Editores-chefe e Editores associados/ de seção devem, 
preferencialmente, ter um iD ORCID  

 - 50% dos periódicos estão exigindo do autor submissor – 
 ScholarOne 

 - 50% dos periódicos estão coletando via OJS e outros 
sistemas 

•  OJS v.3 já tem um plugin ORCID! 

Diretrizes SciELO 
https://mailchi.mp/scielo/critrios-scielo-nova-verso-a-partir-de-2018 



IDENTIFICADORES  
PARA PESSOAS, LUGARES E COISAS 



Registro ORCID conectado! 

Identificadores para Pessoas 
 
Há muitos PIDs para pessoas – organizacionais, 
nacionais e internacionais – que podem ser 
conectados a um registro ORCID. Contrariamente a 
esses outros identificadores para pessoas, os iDs 
ORCID são abertos e interoperáveis, o que quer 
dizer que elas podem ser incluídos em qualquer 
sistema ou plataforma, e são persistentes em 
quaisquer disciplinas, fronteiras e ao longo do 
tempo 

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research 



Registro ORCID conectado! 

Identificadores para Lugares 
 
Os identificadores para organizações 
são necessários para que os 
pesquisadores se conectem de forma 
segura às suas organizações de 
afiliação e vice versa – mesmo que as 
organizações mudem de nome ou lugar 



Registro ORCID conectado! 

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research 

Identificadores para Coisas: 
Contribuições 
 
Assim como o nome de uma 
pessoa, o título de um periódico 
ou conjunto de dados não são 
confiáveis. Os PIDs para 
contribuições como trabalhos, 
são necessários para visibilidade 
e interoperabilidade, pois 
permitem conexões persistentes 
entre diferentes sistemas. A 
ORCID apoia o uso de muitos 
identificadores diferentes para 
contribuições, incluindo os DOIs. 

Identificadores para 
Coisas: Financiamento 
 
Os PIDs para bolsas e 
outros financiamentos 
permite que os 
financiadores sejam 
associados aos seus 
bolsistas, e aos artigos, 
softwares, dados, e outros 
produtos da pesquisa que 
financiaram 



Por que é importante fazer login com seu 
número ORCID de forma automatizada? 

Por que os autores são solicitados a fazer login na sua conta 
ORCID quando fazem uma conexão? Por que os usuários não 
podem simplesmente copiar e colar seu iD ORCID em um 
sistema?  
 
Duas razões pelas quais o login é tão importante: 
 

•  Quando um autor faz login (ou se “autentica”), pode escolher o que 
acontece com sua conta e manter o controle de suas próprias 
informações 

•  Depois que o autor entra, as conexões que ele faz com seu registro 
ORCID são mais úteis – para ele e para qualquer pessoa que queira 
ver essas conexões 



Informação com proveniência (re)conhecida 
Quando o autor faz login com 
sua conta ORCID para fazer a 
conexão, pode optar por 
adicionar seu iD ao artigo.  
Pode conceder permissão (ou 
"autorizar") ao periódico para 
adicionar informações em seu 
registro ORCID, e para atualizar 
informações se há alterações na 
publicação.  
Qualquer pessoa que veja esta 
conexão pode saber como a 
conexão foi feita, e quem a fez 
 



Sem fazer login com sua conta ORCID  
não há proveniência da informação 

Sem proveniência, não há 
maneira de saber se a 
conexão entre o autor (iD) e 
seu trabalho (DOI) é confiável.  
Esse iD pode conter erros, ou 
pode não pertencer ao autor.  
Pior, essa conexão é fechada 
– não pode ser usada para 
adicionar informações a um 
registro ORCID ou sistemas de 
suporte, nem o editor pode 
atualizá-lo no futuro, se as 
informações mudam. 
 



O login garante que o autor 
tenha controle sobre quais 
conexões são feitas em seu iD e 
o que acontece com seu registro 
ORCID.  
O controle do usuário sobre seu 
registro é um princípio 
fundamental na ORCID.  
Por isso, as organizações 
devem pedir permissão para 
usar o iD do indivíduo ou para 
adicionar e atualizar 
informações em seu registro, ou 
pedir acesso para ler dados 
disponíveis para partes 
confiáveis 
 

Por que é importante fazer login com seu 
número ORCID de forma automatizada? 



O usuário no controle de seus dados 
Além de gerenciar o que 
está conectado ao seu iD, 
os autores também 
decidem como 
compartilhar essas 
informações. 
 Cada item de informações 
no registro tem sua própria 
configuração de 
visibilidade. Podem ser 
visíveis somente para 
"partes confiáveis", o que 
significa que as 
organizações devem pedir 
permissão para poder vê-
las
for each individual item in 
their ORCID record, or set 
a default visibility for all 
their items. 



Pesquisadores no controle de seus dados 
Pedir claramente permissão para 
interagir com o registro de um 
pesquisador é a melhor prática na 
proteção de dados.  
Os pesquisadores sabem quem 
está pedindo permissão, e o que 
exatamente está sendo pedido.  
Isso significa que estão consentindo 
de forma informada antes que 
qualquer informação passe entre 
sistemas.  
Os pesquisadores podem ver as 
permissões concedidas nas 
configurações de sua conta e 
podem cancelar as permissões a 
qualquer momento 



•  80 editoras e mais de 
9.000 periódicos coletando 
iDs na submissão 

•  51 periódicos/editoras 
assinaram a 
publishers open letter  

•  Grupos de trabalho: 
•  ORCID in Peer Review 

Task Force 
•  ORCID in Publishing 

Working Group 
•  Publications and User 

Facilities Working 
Group 

ORCID e as editoras: Coletando iDs e afirmando autoria 

Exemplos de Editoras usando ORCID 



ORCID Open Letter - Publishers 
 
Implementation Standard 

There are implementation guidelines for publishers who wish to sign this letter. The following 
minimum standard of implementation ensures the collection of ORCID IDs is efficient, 
adheres to best practices, and reduces the burden on researchers: 

•  Require. ORCID iDs are required for corresponding authors of published papers, 
with the understanding that ORCID iD collection should be enabled as an option for all 
authors and should ideally take place at submission. 

•  Collect. The collection of ORCID iDs is done via the ORCID API (authenticated ORCID 
iDs), meaning that authors are not asked to type in or search for their iD. 

•  Auto-update. Publisher Crossref DOI metadata is updated to include ORCID iDs for 
authors, so that Crossref Auto-update can be implemented. The ORCID iD DOI 
metadata includes the attribute indicating whether the iD was collected using the API 
(authenticated). 

•  Publish. Author/co-author ORCID iDs are embedded into article metadata, at least in 
online versions, and ideally in print versions of the publication.  At a minimum the ORCID 
iD logo should be displayed next to the name of each author who has connected their iD; 
in online versions and metadata, the author name should be hyperlinked to the 
appropriate ORCID iD directly or via a landing page.   

Assine a Open Letter: https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter 
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Reconhecer a revisão por 
pares 

As editoras podem dar 
crédito à revisão por pares 
inserindo essa informação 
no reg is t ro ORCID do 
revisor 



Estado atual das atividades de revisão 
por pares nos registros ORCID 
•  Número de itens de revisão por pares: 862.273 

•  Itens de revisão por pares por visibilidade: 
•  LIMITADO (34.325) 
•  PRIVADO (80.215) 
•  PUBLICO (747.733) 

•  Registros com pelo menos um ítem de revisão por pares: 70.232 

•  Principais membros adicionando revisões por pares e número de itens 
adicionados: 
•  Publons (773.304) 
•  Springer Nature (33.198) 
•  F1000 (19.948) 
•  GEMS (12.490) 
•  Editorial Manager Journals – Wiley (7.590) 

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971333-Peer-Review 



Fluxo de integração com a ORCID  
na revisão por pares 

Let`s add peer review to ORCID: https://vimeo.com/360701701 



Boas práticas para periódicos 

https://orcid.org/organizations/publishers	
https://orcid.org/organizations/publishers/best-practices 

Faça sua parte na construção de uma infraestrutura de informação de pesquisa confiável, afirmando a 

conexão entre seus autores e suas publicações, seguindo estes passos básicos: 

 

Autenticar – valide os iDs ORCID para autores e revisores: assegure-se de que eles façam o login 

com a ORCID via OAuth para validar seus iDs antes de conectá-los com suas contribuições 

 

Exibir – mostre os iDs em seus sistemas de dados, páginas web, e pdfs – e nos metadados- para 

sinalizar o valor de usar ORCID iDs e melhorar a visibilidade do periódico 

 

Conectar – afirme as conexões iD ORCID - iD do trabalho nos registros ORCID dos autores, facilitando 

o compartilhamento dessa informação validada com outros sistemas e perfis 

 

Coletar – informação dos registros ORCID dos autores ajudando a preencher os formulários em seu 

sistema de submissão para melhorar e padronizar fluxos de trabalho 

 

Sincronizar – seus sistema com a ORCID para poupar o tempo dos autores e melhorar o fluxo de 

informação com outros sistemas e plataformas que eles usam 



Boas-práticas no uso de seu registro 
ORCID 

•  Crie seu registro, é rápido.  
•  https://orcid.org/register 
•    
 

•  Inclua TODOS os seus e-mails, presentes e passados, para que todas 
as contribuições possam ser associadas a você 

•  Inclua o máximo de informações em seu registro, manualmente ou 
usando a ferramenta Search & Link e importando suas publicações a 
partir de algumas bases de dados como Redalyc, CrossRef, DataCite, 
Scopus e WoS (via Publons) 

•  Compartilhe seu ORCID iD em sua assinatura de correio, em suas 
apresentações, publicações e sistemas que o solicitem 

•  Incentive as organizações com as quais você interage a integrar com a 
ORCID, isso poupará seu tempo ao preencher formulários eletrônicos e 
dará mais robustez ao seu registro ORCID, pois as organizações-
membro ajudam você a popular seu registro, permitindo que a 
informação validada circule. 



Novos desenvolvimentos no registro ORCID 
ORCID para recursos de pesquisa 
 
Projeto piloto: Integrar 
iDs de bolsas e 
instalações nos 
processos de 
publicação de 
manuscritos 

Research resources on your ORCID record: https://orcid.org/organizations/research-orgs/resources 
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360011433613-Research-resources-on-your-ORCID-record 



Novos 
desenvolvimento
s no registro 
ORCID 

Expandir os campos 
de afiliação 





Mais informação orcid.org 
Registro orcid.org/register 
 

Ana Heredia 
 https://orcid.org/
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a.heredia@orcid.org 



PARA SABER MAIS SOBRE 
ORCID  
e Persistent Identifiers (PIDs) 

•  DOIs and other persistent identifiers have much more to 

offer https://www.nature.com/articles/d41586-018-05456-8 

•  Vast set of public CVs reveals the world’s most migratory 

scientists 
http://www.sciencemag.org/news/2017/05/vast-set-public-cvs-reveals-world-s-most-

migratory-scientists 

•  How persistent identifiers can save scientists time 
https://academic.oup.com/femsle/article/365/15/fny143/5040223 

•  How ORCID is Changing the Publishing Landscape 
www.enago.com/academy/orcid-changing-publishing-landscape 



Mais informação sobre  
ORCID e Peer-review 


