
Crossref  
Services



Crossref makes research outputs easy to find, cite, 
link, assess, and reuse. 
 
We’re a not-for-profit membership organization that 
exists to make scholarly communications better. 

Mission



"This is Crossref infrastructure. 
You can’t see infrastructure, yet 
research—and researchers all 

over the world—rely on it."



Convênio Crossref & ABEC Brasil

doi@abecbrasil.org.br



Agenda
• DOI Guidelines 


• Content Registration (Folheto)


• Metadata Delivery (Folheto)


• Reference Linking (Folheto)


• Cited-by (Folheto)


• Funder Registry (Folheto)


• Similarity Check (Folheto)


• Crossmark (Folheto)


• Participation Report

Coffee Break
30 minutos

16h00

☕



DOI

🤔

🤩
O que é? 
Como usar? 
Qual real importância? 



Identificadores persistentes

Por ser um link, deve ser 
usado neste formato e 

pode inclusive ser 
utilizado em qualquer 

navegador!

Cada membro recebe 
um prefixo e este é 

definido pelo 
Crossref!

O sufixo pode ser 
definido pelo 

membro!

Para qualquer tipo de conteúdo, o primeiro passo é construir o seu identificador, o seu DOI. 



Prefixo

Formato: 10.xxxx


• Novos títulos podem ser registrados a qualquer momento, sem a necessidade de 
avisar o Crossref previamente. 
(Exemplo: SciELO)


• Mais de um tipo de conteúdo pode ser registrado sob o mesmo prefixo 
(Exemplo: ABEC)


• Não há limite de artigos



Sufixo
● Consistente

● Simples

● Curto

Exemplos: 

https://doi.org/10.5028/jatm.v11.1066


https://doi.org/10.5028/e3119


https://doi.org/10.5028/ISSN-vol-n-id

Mais detalhes: https://support.crossref.org/hc/en-us/articles/214669823



Como mostrar um DOI

Um DOI deve ser sempre linkável e formato de URL completo: 


Exemplo: https://doi.org/10.5028/jatm.v11.1066


Modelo antigo era*: http://dx.doi.org/


*Modelo antigo continuará funcionando, não há necessidade de atualizar!

https://doi.org/10.5028/jatm.v11.1066
http://dx.doi.org/






Content 
Registration



Membros do Crossref (qualquer revista/instituição um que possua um prefixo) registram 
conteúdo com o Crossref para que o mundo saiba que ele existe, e isso é feito através de envio 
de informações que chamamos de METADADOS

Ao registrar conteúdos, vocês estão tornando o conteúdo disponível a diversos sistemas que 
ajudam a dar crédito e citar o trabalho, reportar impacto de financiamento, registro de atividade 
e monitorar resultados.

Como funciona o 
Content Registration/Registro de Conteúdo?
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4%
1%

5%

15%

74%

Revistas
Livros
Anais de congresos
Normas
Informes técnicos
Teses
Componentes (Figuras, tabelas)
Bases de datos

Tipos de conteúdos

Pre-prints também!
Não está no gráfico, mas crescido muito ultimamente!



O que são METADADOS?

• Títulos

• Datas

• ISSN

• Volume

• Número/Fascículo/Autores

• Afiliações

• Financiadores

• Grant number

• Referências Bibliográficas

• Licenças (Creative Commons)

• Localização on-line (url)

• DOI

• ORCID, etc

Importante!

Metadado nunca se trata 
do texto inteiro, completo. 

💡

Quanto mais Metadados são enviados 
ao Crossref, mais rico em Metadados é 
o seu conteúdo. E quanto mais rico for o 

seu conteúdo, maior a chance de ser 
descoberto, vinculado, citado e usado 

em outras pesquisas.

💙



Metadados do Crossref?



Não, esses são os metadados do Crossref!



E, talvez, seus metadados estejam assim:

Qual o motivo? 😥

…não possuem os metadados;
…não sabem como enviar;
…não entendem a importância de ter metadados ricos;
…ou acham que não precisam enviar pois o Crossref já possui no sistema!



🤒?



📲 https://www.crossref.org/members/prep/





Como os metadados são 
depositados?

• Máquinas 

XML via HTTPS POST


OJS Plugin


• Manualmente  

Metadata Manager 


Webdeposit Form

Importante!

O Crossref recebe os dados 
mas não cuida da 

atualização dos mesmos.  

Ou seja, qualquer alteração 
deve ser corrigida!
(sem custo extra)

Nada é irreparável! 



XML




Criação de um arquivo XML
Crossref Schema


Metadata deposit schema: para todos os tipos de conteúdo


Cada tipo de conteúdo tem elementos de metadados únicos, alguns 
obrigatórios outros apenas recomendados.


Detalhes técnicos dos esquemas de metadados e mais informações 
disponíveis em:

https://support.crossref.org/hc/en-us/categories/201744683-Metadata-and-Schema



OJS Plug in



Com OJS OJS (PKP) está em colaboração constante com o 
Crossref para ajudar os membros a registrarem 
seus conteúdo. No OJS dá pra depositar manual 
ou automaticamente! 

Este print é da versão OJS 2. Na aba Tarefas o 
usuário insere e-mail, senha e usuário (as que o 
Crossref enviou para cada membro!) e o e-mail é 
para onde vai o recadinho com a confirmação do 
depósito feito! 

O OJS sugere um padrão predeterminado para 
criação de sufixo, e encoraja revistas que nunca 
depositaram a usar o padrão sugerido. Caso já seja 
uma revista que vem utilizando o DOI, pode usar o 
padrão já existente sem problemas! 

Além disso, se está utilizando a última versão do 
OJS, a 3.1.2, há um complemento de referência 
disponível que buscará o DOI e os depositará junto 
com suas referências! 



Suporte técnico OJS

Guia/Manual em inglês: https://docs.pkp.sfu.ca/crossref-ojs-manual/en/ 

Fórum IBICT em português: http://forum.ibict.br/c/ojs-seer



Webdeposit Form

















Metadata Manager





















































Mantendo seus metadados 
Após finalização do registro, não se 

esqueça dos metadados do seu 
conteúdo



Mantenha os metadados atualizados!

Corrija possíveis erros


Adicione mais metadados a um registro existente


Atualize a URL quando necessário


Metadados errados ou desatualizados não ajudam o 
seu conteúdo a ser encontrado!



Como atualizar os metadatos?

• Mudanças nos metadados ocorrem com frequência. Se necessitar 
atualizar um depósito, apenas atualize os metadados necessários, 
não dê um novo DOI para o conteúdo!


• Não há custo para atualização dos metadados!

• Metadata Manager é a melhor ferramenta para realizar essas 

atualizações/correções

• Se apenas necessita atualizar a URL, em caso de troca de site, é 

possível enviar um arquivo .csv com o DOI e a nova URL, assim a 
equipe técnica do Crossref atualizará todos os registros de uma só vez



Metadata 
Delivery



https://search.crossref.org/

Mais de 100 milhões de conteúdos 
registrados com Crossref



Metadatos de Crossref 
para máquinas e 
humanos

Os metadados são usados para criar interfaces 
amigáveis que os humanos podem usar  

Os metadados também são usados por 
máquinas para criar ferramentas e serviços de 
interesse da comunidade científica



Interfaces 
para humanos!

https://search.crossref.org

https://search.crossref/funders



Adicionar  
filtros ao 
resultado

Busca por tema



Busca por ORCID

*Todas as publicações associadas a este autor que incluíram o ORCID nos metadados do artigo!



Crossref Dashboard

Este painel é atualizado a cada hora (www.crossref.org/dashboard/) 
Informações detalhadas sobre os conteúdos registrados!

Quanto mais completo este painel estiver, mais valioso são os metadados para comunidade científica. 

http://www.crossref.org/dashboard


…uso pelas máquinas!

Altmetric é um tipo de métrica que usa o DOI do Crossref para encontrar o artigo 
em questão!

O fato do DOI ser um identificador único e persistente, permite que as organizações 
encontrem e utilizem dados corretos em suas ferramentas de maneira confiável. 

O Altmetric construiu uma integração especial com o Crossref que permite que 
todos metadados do artigo em questão possam ser buscados apenas com a 
menção do DOI do mesmo



Uma ferramenta de escrita 
colaborativa (gratuita) 

Incorporou uma ferramenta de 
citação baseada em metadados do 
Crossref, que permite que autores 
busquem o assunto do interesse 
sem sair do Authorea.



Mais de 600 milhões de 
consultas de metadatos por 
mês em todas as interfaces 

Ou seja, obter um DOI não é apenas obter um identificador persistente 
e para seu trabalho. Se trata de até onde os metadados 

do seu conteúdo pode chegar!



Reference 
Linking



Reference linking significa 
hyperlincar as referências 

 da sua pesquisa com 
Crossref DOIs



Why?

Possibilita que o leitor clique em um DOI 
na lista de referências do seu artigo e 
ache o texto completo da referência que 
foi utilizada por você! 

Isso cria um network que só aprimora a 
comunicação científica.



Uma obrigação dos membros 
Reciprocidade e Persistência



How?

• Peça aos autores que incluam os DOIs nas referências 

(Instruções aos autores & Etapa de Revisão/Copyediting)

• Buscar individualmente (devagar)

• Query Crossref com XML (eficiente, requer habilidade)

• Crossref Search (simples) 
• Usar Metadata Manager

• Usar ferramentas de terceiros, tal como OJS 3.1.2



Busca individual

https://search.crossref.org



Via máquina (XML)

https://support.crossref.org/hc/en-us/articles/214844903-XML-query-examples



Crossref Search ❤

https://search.crossref.org/references



Ferramenta de Busca de Referências do Crossref



Via OJS

Existe Plug-in do Reference Linking 
para usuários da versão 3.1 ou +



Selecione um artigo específico e a opção/funcionalidade METADATA 



Suporte: https://docs.pkp.sfu.ca/crossref-ojs-manual/en/



Cited-by



Cited-by fornece uma clara visão geral 
das publicações que citaram o seu 

conteúdo



Crossref consegue ver 
atualmente quase  
1 bilhão de Cited-by links

Cited-By

O	Cited-by	permite	que	os	membros	mostrem	aos	autores	e	leitores	quais	outros	conteúdos	
registrados	no	Crossref	estão	citando	o	seu	conteúdo.		

Além	disso,	se	você	é	um	leitor,	é	interessante	verificar	a	literatura	que	citou	o	artigo	que	você	
está	lendo,	pois	certamente	pode	vir	a	te	servir	na	sua	pesquisa!	



Como participar

1. Deposite referências do seu periódico com o Crossref 


2. Envie um e-mail para member@crossref.org solicitando adesão


3. Veja no Crossref a lista de todos os DOIs citando o documento


4. Disponibilize os resultados do Cited-by no seu site


Não tem custo – Cited-by é um serviço opcional!




Como verificar?

https://doi.crossref.org



Como verificar?



HTTPS

https://doi.crossref.org/servlet/getForwardLinks?
usr=space&pwd=xxxxx&doi=10.5028/
jatm.v8i3.699&startDate=2019-01-13&endDate=2019-06-13

https://doi.crossref.org/servlet/getForwardLinks?
usr=username&pwd=password&doi=doi&startDate=YYYY-
MM-DD&endDate=YYYY-MM-DD



Resultados do HTTPS são retornados como XML

https://support.crossref.org/hc/en-us/articles/214318946-Retrieving-cited-by-matches



Usuários de XML 

É possível fazer o upload de arquivos XML no sistema de depósitos 
do Crossref e terá como retorno a lista de “matched” citações. 


Se você adiciona a tag  <fl_query alert = “true”>, Crossref o avisará 
sempre que o artigo for citado (o aviso pode levar semanas! 😩 )





Cited-by apenas contabiliza citações 
que do Crossref, o que difere de outros 

“Citation Scores” que mencionam 
também outros tipos de dados



Funder Registry



Funding Data
Padronização do nome de Fontes de Financiamento utilizando o 

Funder Registry
+

Depósito do metadado referente ao financiamento
=

Análise em larga escala e relatórios sobre cada fonte

https://www.crossref.org/services/funder-registry/


Funding Data

1

3
2

Essa informação tem que ser recolhida do autor da pesquisa no momento de submissão ou  
de copyediting/revisão. 

São 3 informações que devem constar:

1. Funder Name, nome da Fonte Financiadora (a ser informada pelo autor)
2. Funder ID (com o Crossref)
3. Grant Number (informada pelo Autor)

E, como já vimos, no Metadata Manager tem o local ideal para tudo isso.



https://www.crossref.org/services/funder-registry/

A lista é revista mensalmente. 
Inclusive, se alguma fonte  

estiver faltando, você  
pode/deve escrever ao 

Crossref e solicitar que seja 
adicionada.



https://www.crossref.org/services/funder-registry/



https://search.crossref.org/funding



Similarity 
Check



• Software de detecção de plágio da Turnitin (empresa)

• Similarity Check é o nome do serviço oferecido aos membros do 
Crossref (e que usa a ferramenta iThenticate!)

• Artigos são comparados com a vasta base de dados da Turnitin, que 
contém mais de 1 bilhão de páginas da internet, 57 milhões de itens 
dos membros do Crossref além de 105 milhões de conteúdos de 
outros parceiros (Pearson, Cengage, EBSCOHost etc.)

O que é iThenticate?



www.ithenticate.com



Os documentos dessa 
etapa não são guardados 

em nenhuma base de 
dados compartilhada e não 
afetarão o score de futuras 

submissões.

Esses documentos 
permanecem 

completamente privados e 
não entram para a base de 

dados do iThenticate



Upload do artigo a 
ser analisado no 

iThenticate  
 (Word, texto, PDF 

ou HTML)



O processamento 
pode levar alguns 

minutos..!



Um relatório de 
similaridade é gerado 

mostrando a 
porcentagem de 

similaridade entre o 
artigo e todo o conteúdo 

existente na base de 
dados

😬



Usuário compara o 
artigo com os 

documentos da base de 
dados lado-a-lado



Usuários podem excluir 
determinadas seções de texto, fontes 
ou definir um limite de porcentagem

No entanto, a 
porcentagem de 

similaridade pode ser 
enganosa se não for 

interpretada 
adequadamente - não é o 

caso nesse artigo 😬

Editor decide se a 
similaridade detectada é 

legítima ou se requer 
correção, investigação, etc. 

Alguns textos podem ser semelhantes, como 
referências citadas corretamente ou descrições 

científicas padrão, como por exemplo os 
Materiais e Métodos usados em um experimento 
ou pesquisa - também não é o meu caso aqui 😬



É possível fazer o 
download do relatório em 

PDF para que seja 
enviado ao autor!

Os relatórios do Similarity Check 
são guardados com segurança 
até que sejam deletados pelo 

usuário!



Quais problemas estamos procurando?
• Referência pobre, faltando ou incompleta (tem solução!)


• Auto-plágio/reciclagem de texto (uso do trabalho do próprio autor em um contexto 

diferente, mas sem citar que foi usado anteriormente) (tem solução!) 

Problemas mais sérios: 

• Usar parte do trabalho de outra pessoa e não atribuir crédito


• Submeter o trabalho de outra pessoa como se fosse seu! 


• O autor está tentando enganar/deturpar?



Doc-to-doc comparison

• Ferramenta nova que permite 
que um arquivo seja 
comparado com até outro 5 
arquivos!


• Ferramenta particularmente 
útil para comparar 
documentos que não foram 
publicados ainda e que não 
estão na base da Turnitin!



Qual melhor momento para utilizar?

Editores podem utilizar o Similarity Check  
em diferentes estágios do processo de submissão

Os estágios mais comuns são:

1) Na submissão      

2) Em um ponto definido do processo de revisão/processo editorial
3) Antes do aceite



Similarity Check e os demais 
verificadores de plágio

Prof. Marcelo Krokoscz

https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/
3133056583113152011/1389304808917881863/revista.iae@gmail.com?
registrantKey=8830248650223563532&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK

Webinar sobre integridade na pesquisa

• Alcance 
• Textos vertidos
• Confidencialidade



Quem está usando Similarity Check?

Mais de 1,300 membros do Crossref 

Média de 405,209 manuscritos verificados por mês 

Aumento significativo de uso no Japão, Brasil, Coréia do Sul e Turquia 



Quem pode usar o Similarity Check?

• Membros que registrem conteúdo com DOI 

• Uma das obrigações é permitir que o seu conteúdo seja acessado e 
incluído na base de dados da Turnitin 

• 90% do seu conteúdo deve estar registrado com "Full-text URL”  
(ou seja, link para texto completo do artigo, seja em HTML ou PDF) 

• Turnitin e Crossref irão verificar seus metadados e garantir que seu 
conteúdo está pronto para ser indexado. Assim que confirmado, 
receberá login e senha para iniciar o uso!



Quando um membro do Crossref registra um novo conteúdo, 
é preciso informar um link para o texto completo (as crawled URL) 

 do artigo para que a Turnitin utilize o material para adicionar a sua base de dados. 
Assim a base de dados é expandida constantemente



https://www.crossref.org/services/similarity-check/



Se você é um membro representado pela ABEC, a adesão deve ser solicitada 
através de um e-mail para doi@abecbrasil.org.br 

O custo para membros do Similarity Check é reduzido devido a contribuição 
constante de conteúdo para a base da Turnitin 



Crossmark



Registro visível de atualização de conteúdo

Após publicado, um conteúdo pode sofrer mudanças e, se isso 
ocorrer, os leitores precisam saber!


Leitores precisam saber que 
podem confiar na pesquisa que estão lendo. 


Não há nada de negativo atualizar um trabalho!



Então, qual é o 
problema?

O problema é que as atualizações são apresentadas 
de diferentes formas de acordo com 
cada base/revista/publisher, etc…



Não há padronização
A formatação e local desta 
informação pode variar de 
acordo com cada revista/

base/publisher, etc

Além disso, o PDF 
não acompanha a 

atualização



Solução: Crossmark

 A pedido dos membros, Crossref desenvolveu uma solução e, 
em 2012, for lançado o Crossmark!


 O Crossmark é um botão incorporado no HTML e no PDF do seu artigo. Quando 
clicado, aparece informações que você escolheu incluir sobre o artigo em questão


 É ótima forma de informar seu leitor sobre o status do seu conteúdo! 

Além disso, como o botão é colocado também no PDF, 
 essa informação extra aparecerá mesmo se o artigo não estiver no site do periódico 

(claro, se o leitor estiver conectado a internet!)



🤩

Revista Eletrônica de Sistemas de Informação,



Este é um exemplo de 
um artigo sem 
atualizações!



Este é um exemplo de 
um artigo com 
atualizações!



Este é um exemplo de 
um artigo  

com retratação!



12 Tipos de Atualizações

• Apenas para mudanças que afetem a 
interpretação ou crédito do trabalho. 


• Atualizações não devem ser feitas para 
erros de formatação, digitação, etc.


• Caso sua atualização não se encaixe nos 
12 tipos pré-selecionados, é possível 
ainda adicioná-la usando a seção 
“More information”.

1.addendum
2.clarification
3.correction
4.corrigendum
5.erratum
6.expression_of_concern
7.new_edition
8.new_version
9.partial_retraction
10.removal
11.retraction
12.withdrawal



Como começar?

1. Se inscreva  
Envie um e-mail para member@crossref.org solicitando ativação do 
serviço Crossmark para o seu prefixo!


2. Crossmark Policy Page + DOI   
Informe em seu site sobre a Política do Crossmark e deposite um 
DOI para a página onde estiver esta informação

mailto:member@crossref.org


Crossmark Policy Page + DOI

Exemplo de texto para 
Crossmark Policy Page 

“Crossmark is a multi-publisher initiative from Crossref to 
provide a standard way for readers to locate the current 
version of a piece of content. By applying the Crossmark 
logo Publisher Name is committing to maintaining the 
content it publishes and to alerting readers to changes if 
and when they occur. 
Clicking on the Crossmark logo will tell you the current 
status of a document and may also give you additional 
publication record information about the document.”


Depositar o DOI para esta página 
 utilizando o WebDepositForm. 

Existe a opção própria!

http://www.crossref.org/services/crossmark/


3. Deposite metadados do Crossmark   
Isso pode feito facilmente através do Metadata Manager




3. Insira o DOI no HTML da sua landing page  
Assegure-se de que o DOI do artigo esteja integrado no topo do HTML da 
landing page do mesmo. Isso deve ser feito em todas as páginas onde o 
botão do Crossmark aparecerá!


<meta name=”dc.identifier” content=”doi:10.5555/12345678” />



4. Botão do Crossmark (HTML & PDF) 
Adicione o seguinte código HTML na landing page do seu artigo para 
gerar o botão clicável do Crossmark


<!-- Start CrossMark Snippet v2.0 -->
 
<script src="https://crossmark-cdn.crossref.org/widget/v2.0/widget.js"></
script>
 <a data-target="crossmark"><img src="https://crossmark-cdn.crossref.org/
widget/v2.0/logos/crossmark-logo-rectangle.svg" width="150" /></a>
 
<!-- End CrossMark Snippet -->



Opções de botões: http://crossmark.crossref.org/widget/v2.0/readme.html 

Botões em EPS, para PDF (final da página): https://support.crossref.org/hc/en-us/articles/115000108983-Getting-started

Clicando com o segundo 
botão do mouse, você pode 

escolher para visualizar 
“Page Source” 

Lá, conseguirá escolher 
o código do botão que 

deseja usar!



….e no PDF! 
Adicione símbolo/botão no PDF e torne-o clicável, utilizando a estrutura 
abaixo de link:


https://crossmark.crossref.org/
dialog/?
doi=10.5555/12345678&amp;domain=
pdf&amp;date_stamp=2008-08-14



Custo
Não há taxa anual para o uso do Crossmark 

Cada item atual que esteja (2 últimos anos): 
$0.20 USD


Cada item antigo (backfile, mais de 2 anos) 
$0.02 USD 



It’s good to see 
updates in a consistent 
way :)



Participation 
Report



Acesso: https://www.crossref.org/participation/ 
Informações: https://www.crossref.org/members/prep/



☹👎

🙄



Filtrar resultados 
por tipo de 
conteúdo

Quantidade de 
registros

Total de 
registros por tipo

Selecionar:

• Backfiles
• Current content
   (2 anos!)
• All time



References

O que é exatamente?
Porcentagem de artigos (ou outros itens) que estejam incluindo lista de referências em seus metadados.

Por que é importante?
A lista de referências é parte essencial do seu conteúdo. É através delas que novos conteúdos são 
achados, lidos, acessados e citados. Além disso, ao incluir as referências em seus metadados você pode 
passar a utilizar o serviço Cited-by e verificar quem já citou seu artigo. 

Como posso melhorar minha porcentagem?
Sempre que registrar os metadados de um conteúdo novo, garanta referências estejam incluídas. Caso 
seja um artigo de um periódico, use a ferramenta Metadata Manager!
Caso seja outro tipo de arquivo, a forma mais fácil é o Simple Text Query!



https://doi.crossref.org/simpleTextQuery

Não escolher 
essa opção





😎👍



Open References

O que é exatamente?
Referências registradas definidas para estarem disponíveis abertamente. Não é exatamente 
porcentagem, nesse campo, ou é 0 ou é 100%!

Por que é importante?
Permite que seu conteúdo esteja o mais “detectável” (discoverable) possível. 

Como posso melhorar minha porcentagem?
Membros que ingressaram o Crossref a partir de 2018, tem as referências definidas como “Open" por 
padrão. Se não for o seu caso, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Crossref e solicitar! 
(member@crossref.org)





ORCID IDs
O que é exatamente?
Porcentagem de conteúdo registrando ORCID IDs. 

Por que é importante?
É um identificador persistente que permite que usuários identifiquem um pesquisador com precisão. 
Pessoas tem nomes iguais. Pessoas mudam de nomes. Pessoas escrevem os nomes de formas 
diferentes dependendo das circunstâncias.

Algumas Fontes de Financiamentos e Instituições estão aumentando a verificação dos ORCIDs para 
saber exatamente quais resultados de pesquisas estão sendo produzidos pelos pesquisadores 
financiados/empregados e par isso estão tornando a criação do perfil algo obrigatório.

Como posso melhorar minha porcentagem?
Solicitar ao autor que informe o ORCID, seja na submissão (ideal) ou durante o processo editorial. 
A criação do ORCID é gratuita, fácil e leva apenas 30 segundos (orcid.org)



https://orcid.org



Funder Registry ID

O que é exatamente?
Porcentagem de artigos (ou outros itens) que estejam incluindo nos seus metadados o ID da Fonte de 
Financiamento de ao menos uma organização que tenha financiado a pesquisa.

Por que é importante?
Fontes de Financiamento podem acompanhar as pesquisas publicadas como resultado de seus 
subsídios. E, utilizando o Funder Registry ID, é possível garantir consistência, como visto anteriormente.

Como posso melhorar minha porcentagem?
Solicite aos autores que informem a fonte de financiamento no momento da submissão (ideal) ou durante 
o processo editorial. Faça a verificação do nome da fonte financiadora no Funder Registry e inclua este 
metadado ao registrar seu conteúdo (Metadata Manager é ferramenta fácil para isso!)



Funder Award Numbers
O que é exatamente?
Porcentagem de artigos (ou outros itens) que estejam incluindo ao menos um Grant Number/Award 
Number/Número de Processo nos metadados. Este número é informado pela Fonte de Financiamento.

Por que é importante?
Fontes de Financiamento podem acompanhar as pesquisas publicadas como resultado de seus 
subsídios. Além da transparência na pesquisa, mostrando quem financiou o quê e quais os resultados 
deste financiamento

Como posso melhorar minha porcentagem?
Solicite aos autores que informem o Grant/Número de Processo no momento da submissão (ideal) ou 
durante o processo editorial. Inclua este metadado ao registrar seu conteúdo (Metadata Manager é 
ferramenta fácil para isso!)



Crossmark enabled

O que é exatamente?
Porcentagem de artigos (ou outros itens) que estejam usando o serviço Crossmark

Por que é importante?
Crossmark fornece um rápido e fácil acesso ao status atual do conteúdo. Com um clique você verifica se 
o conteúdo foi atualizado, corrigido ou retratado. Isso dá segurança ao seu leitor de que seu artigo está 
sendo “cuidado”. 

Como posso melhorar minha porcentagem?
Primeiramente é preciso solicitar ao suporte técnico do Crossref que ativem este serviço ao seu prefixo 
(member@crossref.org) e então seguir os passos de como utilizar o serviço, como visto anteriormente.



Text Mining URLs

O que é exatamente?
A porcentagem de conteúdos contendo “Full Text URL” (links com o texto completo do artigo) nos 
metadados.

Por que é importante?
Ao facilitar a localização do seu conteúdo, você aumenta significantemente a capacidade de descoberta 
do mesmo.

Como posso melhorar minha porcentagem?
Garantindo que o Full Text URL está sendo depositado ao registrar os metadados do seu conteúdo! Isso é 
possível no Metadata Manager, utilizando a opção Text Data Mining em License!



License URLs

O que é exatamente?
Porcentagem de artigos (ou outros itens) que estejam informando em seus metadados um Licence URL 
(link que aponte para a licença utilizada).

Por que é importante?
Ao ter acesso ao seu conteúdo, o leitor precisa saber o que ele pode ou não fazer com ele. É aqui que 
entram as Licenças. Revistas de acesso fechado podem incluir uma URL para a página de Termos e 
Condições enquanto revistas de acesso aberto podem direcionar ao site do Creative Commons!

Como posso melhorar minha porcentagem?
Incluindo a Licence URL (link que aponte para a licença utilizada). A ferramenta Metadata Manager facilita 
esse depósito, como visto anteriormente. Para arquivos antigos, sugerimos a opção de “upload 
arquivo .csv” 



https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Similarity Check URLs

O que é exatamente?
Porcentagem de artigos que estejam incluindo Similarity Check URL (link para o texto completo!), 
permitindo que o iThenticate indexe seu conteúdo e permita seu acesso ao Similarity Check

Por que é importante?
Ao registrar essa URL, estamos contribuindo com nosso próprio conteúdo para a base de dados do 
iThenticate. Esta é, na verdade, uma obrigação do usuário deste serviço. Quem não registra essa URL, 
não consegue acesso ao Similarity Check!

Como posso melhorar minha porcentagem?
Registrando esse link adequadamente. Usuários do Metadata Manager ou WebDepositForm possuem um 
campo específico para isso (mostrado anteriormente!). Para arquivos anteriores, é possível fazer upload 
via arquivo .csv via WebDepositForm 



Abstracts

O que é exatamente?
Porcentagem de conteúdo que esteja incluindo o Abstract (Resumo) nos metadados. 

Por que é importante?
O Abstract informa maiores detalhes sobre seu conteúdo. É de lá que são retiradas keywords!

Como posso melhorar minha porcentagem?
Depositando este metadado (Abstract) ao registrar seu conteúdo. Mostramos anteriormente que no 
Metadata Manager existe um campo específico para isso!



😎👍



Quanto mais metadados…

…mais visibilidade e maior descobrimento!



Precisa de ajuda?



support@crossref.org

Crossref Support Team ❤



Community at Crossref

https://community.crossref.org/ Community 
at Crossref



Mais ajuda?

• Informações online: http://support.crossref.org

• Apoio técnico do Crossref (em inglês) support@crossref.org

• Webinars: https://www.crossref.org/webinars/

• Demais questões: member@crossref.org

• ABEC Brasil: doi@abecbrasil.org.br

mailto:member@crossref.org


Mantenha-se conectado!

Twitter: @crossrefOrg e @crossrefsupport


What are we thinking about: blog.crossref.org


What are we playing with: labs.crossref.org 

- new and experimental tools and initiatives



Obrigada!
Bruna Erlandsson


bruna@linceu.com.br


