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

conhecimento e inovação estão 
inequivocamente identificados e 

conectados às suas contribuições e 
afiliações, através do tempo, disciplinas e 

fronteiras



Da importância da 
desambiguação dos nomes
Como e Por que a ORCID nasceu
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IDENTIFICADORES PARA PESSOAS

IDs ORCID para pessoas: pesquisadores, colaboradores, administradores, 
membros de programas



IDENTIFICADORES PARA OBJETOS DIGITAIS



ORCID OFERECE UMA ID

Conectar todos os seus nomes
E a pesquisa que produziu usando
essas variações, usando sua iD

Pode também conectar sua ORCID 
iD a seus outros identificadores, 
afiliações e trabalhos

Pode vincular todos seus e-mails 
para poder entrar com qualquer
deles 



ORCID
O que somos, o que fazemos e como apoiamos instituições
de pesquisa em todo o mundo?



O que é ORCID?

• Um identificador único e um registro para pesquisadores
• conecta de maneira fiável e clara os pesquisadores com contribuições e afiliações

• Uma comunidade comprometida construindo conectores
• Ponto de integração para as iDs ORCID – centenas de sistemas integrados: pedidos de 

bolsa, submissão de manuscritos, CRIS, repositórios e mais!

• Uma iniciativa de pesquisa aberta de escala internacional

Open Researcher and 
Contributor IDentifier



ORCID é aberta

•Organização aberta e sem fins lucrativos – operada por e para a comunidade científica

•Plataforma não comercial – não pode ser vendida

•Serviço internacional que se integra com outros identificadores (pesquisadores, 

organizações, publicações e dados)

•Dados, software, APIs e documentação abertos (GitHub)

•O uso do registro é gratuito para indivíduos

•Mantem-se através das afiliações das organizações, que integram seus sistemas com a 

ORCID



• Os indivíduos podem se registrar e usar ORCID gratuitamente
independentemente se sua instituição é membro

• ORCID é um sistema opcional.  Os pesquisadores controlam seu registro: 
criação, as informações conectadas, privacidade e configurações de acesso

• As organizações membro da ORCID usam a API ORCID e ajudam a manter
(acrescentar e atualizar informação) através das permissões que obtêm de cada
pesquisador(a)
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ORCID É OPCIONAL

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



ORCID OFERECE

Identificadores digitais persistentes (ORCID iDs) para distinguir pesquisadores
uns dos outros 

Suporte para integrações desenvolvidas pelos membros, que estabelecem
conexões confiáveis entre indivíduos, suas afiliações e atividades de pesquisa

Um hub para sincronizar conexões entre identificadores de pessoas, 
organizações e atividades de pesquisa (publicações e bolsas) – máquina a 
máquina, sem entrada manual

“Encanamento” para informação de pesquisa
Ferramentas para construir confiança em informação digital



Qual a difusão da ORCID?
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A comunidade ORCID
• 914 membros em 45 países
• Mais de  600 sistemas conectados
• 5,3 m pesquisadores
• Mais de 2,1 registros com informações conectadas

• 33,3 m de trabalhos (publications, data sets, patents and other research outputs)
• 13,2 m de DOIs
• 2,2 m de empregos
• 2,8 m de educação

• 50 editors assinaram a Open Letter

Estatísticas ORCID: 
https://orcid.org/statistics

https://orcid.org/statistics


Estatísticas ORCID: https://orcid.org/statistics

• Colombia 29.000 (7)

• México 32.200 (3)

• Chile 11.500 (2)

• Perú 12.000 (2)

• Argentina 15.100 (0) 

Número de pesquisadores com uma iD ORCID
(e número de organizações membro)

NA AMÉRICA 
LATINA

NO BRASIL

Brasil 123.000 (9)

Membros no Consórcio
• CAPES
• CNPq
• CONFAP
• SciELO
• IBICT
• RNP

Membros institucionais
• UNESP
• USP 
• UNICAMP
• FIOCRUZ

Primeiro caso de 
interoperabilidade
completa, com o 

consórcio nacional: 
employer, funder e 

publisher

https://orcid.org/statistics


ORCID = Interoperabilidade
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INTEROPERABILIDADE
• Entre uma vez

• Use sempre



O registro ORCID enumera informação que o pesquisador
escolheu conectar com sua iD. O pesquisador possui o registro, 
e decide como (e se) é compartilhado

Os pesquisadores adicionam sua iD usando um “aperto de 
mãos”, na medida em que interatuam com sistemas de 
pesquisa, por exemplo quando submetem um artigo para 
publicação ou pedem uma bolsa

A iD é insertada no trabalho do pesquisador pelos sistemas
editoriais ou de bolsas, criando uma conexão com proveniência
entre o trabalho e o pesquisador

FAZENDO CONEXÕES
CONTROLE DOS PESQUISADORES



RESEARCHER CONTROLS VISIBILITY

Can be viewed by 
anyone (public)

EVERYONE

ONLY 
ME

TRUSTED 
PARTIES Can be seen by any 

trusted parties that 
you have authorized 
to connect

Can only be seen 
by you (private)

Visibility on each item 
can only be set by 
account holder and 
trusted individuals 

O registro ORCID acompanha os pesquisadores ao longo de suas carreiras, 
independentemente de sua organização de afiliação



Pesquisador

universidade

Permissões para usar
o registro ORCID

Registrar e Gerenciar
o registro ORCID

• Basic information
• Name
• Email addresses

etc.
• Account settings

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Emprego:
XXX Universidade
Fonte: XXX Universidade

Registro ORCID

Este pesquisador trabalha
em:
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fomento Este pesquisador foi
financiado:

Bolsa:
YYY Fundação, Bolsa#123
Fonte: YYY Fundação

Este pesquisador
contribuiu como:

Artigo:
Periódico ZZZ, vol. 45, 2016
Fonte: ZZZ Editora

editora
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POR QUE ORCID NAS PUBLICAÇÕES

• ENTRE UMA VEZ | USE SEMPRE
Obtenha informação rápida e precisa para suas submissões a partir dos dados do registro 
ORCID, os usuários poupam tempo e esforço

• CÍRCULO VIRTUOSO
Aumente a descoberta de suas publicações, compartilhe informação das publicações com foco 
na pessoa, vinculando inequívocamente autores às suas contribuições

• CONECTE INFORMAÇÃO RELACIONADA
Metadados mais ricos: conecte pesquisadores a suas publicações a seu material relacionado, 
bolsas, e mais informação



ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE ARTIGOS

Author

Link own ORCID 
to author profile

Publisher

Embed authors’ 
ORCID in the 
metadata when 
the manuscript is 
accepted

Crossref

Check authors’ 
ORCID in the 

metadata when 
assigning DOIs to 
new publications

Crossref requests 
permission and 
updates authors’ 
ORCID records





Atualização automática em ação
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Atualização automática para dados



• PEER REVIEW: recognition for peer review service
• New standard citation (CASRAI)
• Implemented by AGU, eJournalPress, F1000, 

Publons
More in progress

PEER REVIEW



• 81 editoras e associações membro
e mais de 9.000 periódicos
coletando iDs

• 61 assinantes da publishers open 
letter

• Grupos de trabalho conjunto
• Journal display guidelines 
• ORCID in book workflows
• Publications and user facilities

A solicitação:  Coletar iDs e afirmar autoria nos registros ORCID

https://orcid.org/organizations/publishers

ORCID e as EDITORAS

https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter

https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter
https://orcid.org/content/journal-article-display-guidelines
https://orcid.org/blog/2017/08/01/orcid-in-books
https://orcid.org/content/user-facilities-and-publications-working-group
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GET PERMISSION
ORCID registry depends on user-based permissions: 
Can I...
• get your iD (/authenticate)

• read limited-access data on your record

(/read-limited)

• interact with the activities on your record

(/activities/update)

• interact with your biographical information 

(/person/update)

ORCID scopes (permissions): 
https://members.orcid.org/api/oauth/orcid-scopes



AUTHENTICATE

User clicks a link/button on 
your site, then signs into 
ORCID (or creates new 
account)

It all starts here!

ORCID 
Workflow



DISPLAY

Now that the iDs are stored in your member’s 
system, display is easy:

https://orcid.org/0000-0001-6622-4910

Please follow our display guidelines

http://members.orcid.org/api


PUBLISHING SYSTEMS

• Editorial Manager/Produxion Manager
• Enables authors to connect their authenticated ORCID iD to their account. iDs can 

be required from submitting authors
• Coming soon: iDs for reviewers, and reviews can be asserted directly on ORCID
• Journals have the option to enable ORCID sign in and ORCID registration

• Open Journal Systems (PKP)
• Enables authors to connect their authenticated ORCID iD to their accounts

• ScholarOne Manuscripts
• Enables authors to collect their authenticated ORCID iD to their accounts
• Can be required
• Coming soon: iDs for reviewers, which can be exported to Publons

Non ORCID member systems:

• eJournalPress
• ReView

Enable ORCID Member API users to allow reviewers to assert 
their reviews directly to their ORCID records from within the 
journal platform



COLLECTCONNECT

A visão para o Brasil

PUBLISHER
Assert Authorship

EMPLOYER
Assert Affiliation

FUNDER
Assert AWARD

COLLECT

CONNECT

COLLECT

CONNECT

MARIA SILVA
0000-0001-7862-8955

UNIVERSIDADEEDITORA

FINANCIADORA



A visão para o Brasil

MARIA SILVA
0000-0001-7862-8955



A Visão para o Brasil

EMPLOYER

MARIA SILVA
0000-0001-7862-8955

Ana Heredia
orcid.org/0000-0001-7862-8955

COLLECT

UNIVERSIDADE



A Visão para o Brasil
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Assert Authorship

EMPLOYER
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COLLECTCONNECT
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0000-0001-7862-8955

University
of São Paulo

Scientific 
Electronic 

Library
Online

or sign in with ORCID

COLLECT

FINANCIADORA
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A visão para o Brasil

PUBLISHER EMPLOYER
Assert Affiliation

COLLECT COLLECTCONNECT

MARIA SILVA
0000-0001-7862-8955

University
of São PauloEDITORA



A visão para o Brasil

PUBLISHER
Assert Authorship

EMPLOYER
Assert Affiliation

COLLECT

CONNECT

COLLECTCONNECT

MARIA SILVA
0000-0001-7862-8955

University
of São PauloEDITORA



A visão para o Brasil

PUBLISHER
Assert Authorship

EMPLOYER
Assert Affiliation

FUNDER
Assert AWARD

COLLECT

CONNECT

COLLECT

CONNECT

COLLECTCONNECT

MARIA SILVA
0000-0001-7862-8955

UNIVERSIDADE

FINANCIADORA

EDITORA



A visão para o Brasil

PUBLISHER
Assert Authorship

EMPLOYER
Assert Affiliation

FUNDER
Assert AWARD

COLLECT

CONNECT

COLLECT

CONNECT

COLLECTCONNECT

MARIA SILVA
0000-0001-7862-8955



MAPA DE INTEGRAÇÕES

A definir –
HUB ou
integrações
individuais

Suupira
(Java)

Sist. Bolsas
e fomento



Consorcio brasilero
OBJETIVOS

http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8882-lancado-consorcio-para-assinatura-de-
identificador-digital-de-pesquisadores

Para os PESQUISADORES – Menos carga 
administrativa para informar dados em diferentes 
sistemas

Para os FINANCIADORES – Alocação de recursos
mais eficiente

Para os PROJETOS DE PESQUISA – Parcerias e 
colaboração

Para as UNIVERSIDADES – Interoperabilidade e 
gestão

Para a PRODUÇÃO CIENTÏFICA – Segurança
para as editoras e repositorios

Para a GESTÃO DO CONHECIMENTO –
Relatórios completos a nivel nacional

http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8882-lancado-consorcio-para-assinatura-de-identificador-digital-de-pesquisadores


SciELO BRASIL ESTA IMPLEMENTANDO A 

COLETA OBRIGATÓRIA DAS iDs ORCID EM 2019

76 periódicos estão requerendo
ORCID iDs dos autores

Persistência e normalização dos dados 
dominaram a agenda do III Curso de 
Atualização SciELO-ScholarOne

Muitos periódicos SciELO assinaram a Open Letter, aderindo às boas práticas em 
publicação científica https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter

Persiste%CC%82ncia%20e%20normalizac%CC%A7a%CC%83o%20dos%20dados%20dominaram%20a%20agenda%20do%20III%20Curso%20de%20Atualizac%CC%A7a%CC%83o%20SciELO-ScholarOne
https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter
https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter


Uma visão nacional
integrada: CAPES, CNPq, CONFAP, SciELO, IBICT e RNP, e as Universidades 
- a integração da ORCID nos sistemas de informação de pesquisa dá suporte à

1. Eficiência e conveniência para os

pesquisadores e os administradores

2. Mais tempo fazendo pesquisa

Compartilhamento da informação
- Transparência
- Acesso equitável aos benefícios da 

pesquisa
- Compartilhamento da informação sobre 

os fomentos 
- Suporte para o repositório nacional único 

da produção
- Ultrapassagem das barreiras atuais na 

comunicação e interoperabilidade nos 
sistemas de pesquisa nacionais e 
institucionais

Melhor entendimento do impacto e dos 
desafios da pesquisa
- Para fundamentar políticas em pesquisa e 

tomadas de decisão
- Acompanhamento da trajetória dos 

pesquisadores brasileiros em suas carreiras 
internacionais

- Otimização de parcerias com outros 
setores

Melhora da qualidade da informação de 
pesquisa
- Validação da afiliação pelas próprias 

universidades, através das integrações entre 
sistemas

- Informação em tempo real - notificação 
quando artigos são publicados



O valor de uma abordagem nacional
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Construindo uma comunidade



Benefícios de una integración robusta

• Más calidad y más confiabilidad en los
datos, mejores estadísticas

• Más transparencia y mejor reparto de 
los datos

• Más visibilidad para la producción
científica, más citas

• Para los investigadores - Menos tiempo
gastado introduciendo datos

• Para los administradores - Menos
tiempo gastado verificando y 
chequeando la información See https://dspace.cvut.cz/handle/10467/67742

1. CRIS systems 2. Repository systems3. Profile systems4. Publishing systems

members.orcid.org/orcid-enabled-systems

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/67742
https://members.orcid.org/orcid-enabled-systems


O valor de uma abordagem nacional

Os benefícios de uma abordagem coordenada nacional com respeito à informação de 

pesquisa incluem: 

• Uma distribuição equitável do acesso aos benefícios e à informação de pesquisa

• Um melhor entendimento do impacto e dos desafios da pesquisa em contexto

• Eficiência e conveniência para os pesquisadores e os administradores

• Mais tempo fazendo pesquisa



EXEMPLOS COMUNIDADES DE PRÁTICA
Colaborações nacionais para construir infraestrutura sustentável 
aberta no compartilhamento de informação de pesquisa:

• FCT (Portugal) – CRIS Nacional

• CINECA (Itália) – Plataforma de Avaliação Nacional

• JISC (Reino Unido) – Abordagem de Projeto Piloto

• CERES (Noruega) – CRIS Nacional

• TENET (África do Sul) – Serviços de Identidade Nacional

•MBIE (Nova Zelândia) – Hub Nacional

• Brasil – Hub Nacional



Atuando em conjunto,  a comunidade científica 
brasileira tem o poder de melhorar o valor e a 
amplitude de sua informação científica.

Os identificadores únicos para pesquisadores têm 
o potencial de otimizar o compartilhamento da 
informação e trazer transparência para a criação e 
a reutilização dessa informação. 



It’s a community effort!

ORCID é um esforço coletivo



Para ler
• ArtIgo na Science: 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

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

• Artigo na Nature:  DOIs and other persistent identifiers have much more to offer
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05456-8

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

• Apresentações sobre Persistent Identifiers - PIDs: https://pidapalooza.figshare.com

http://www.sciencemag.org/news/2017/05/vast-set-public-cvs-reveals-world-s-most-migratory-scientists
http://www.enago.com/academy/orcid-changing-publishing-landscape
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05456-8
https://academic.oup.com/femsle/article/365/15/fny143/5040223
https://pidapalooza.figshare.com/


Sobre ORCID https://orcid.org

Estatísticas https://orcid.org/statistics

Orientação para usuários y recursos https://orcid.org/help

Centro de suporte aos membros https://members.orcid.org

APIs e documentação técnica https://members.orcid.org/api

Contato https://members.orcid.org/contact

• Why ORCID? Video

• Integration with ScholarOne Apresentação

• PKP’s Open Journal System Lightning integration with ORCID

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE ORCID

https://orcid.org/
https://orcid.org/statistics
https://orcid.org/help
https://members.orcid.org/
https://members.orcid.org/api
https://members.orcid.org/contact
https://vimeo.com/237730655
https://www.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-in-platforms-and-services-thomson-reuters-j-prinsen
https://vimeo.com/187122566


DATA SECURITY BASICS
•User opt-in (orcid.org/blog/2015/12/04/importance-opt)

•User authentication (orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-
signing)

•User controls visibility settings

•User can revoke permissions at any time

•No sensitive data collected

• Privacy policy (orcid.org/privacy-policy)

•ORCID Trust program (orcid.org/about/trust)

•ORCID & GDPR (orcid.org/blog/2018/02/22/getting-ready-gdpr)

https://orcid.org/blog/2015/12/04/importance-opt
https://orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing
https://orcid.org/privacy-policy
https://orcid.org/about/trust
https://orcid.org/blog/2018/02/22/getting-ready-gdpr


ORCID.ORG/HELP
Resources

https://orcid.org/help


MEMBERS.ORCID.ORG/
OUTREACH-RESOURCES



COMMUNICATIONS TOOLKIT
• Content for re-use in email, webpage, information bulletin, blog 

post 
• ORCID-branded merchandise
• Free downloadable materials 
• Posters: 

• E-poster to use as a poster, desktop background, or screensaver
• All about ORCID poster (two versions)
• Building engaged ORCID communities poster

• Interactive presentation
• KnowledgeBase articles
• ORCID videos

• What is ORCID
• Why ORCID
• How-to videos



More planned - please send us your 
requests in the iDeas Forum!

https://support.orcid.org/forums/390876-vote-now-how-to-videos


NA MÍDIA
CAPES

SciELO

http://www.capes.gov.br/sala-de-
imprensa/noticias/8538-capes-adota-
identificador-digital-para-inscricao-em-
programas-internacionais

https://mailchi.mp/scielo/critrios-scielo-nova-
verso-a-partir-de-2018http://www.capes.gov.br/sala-de-

imprensa/noticias/8641-%20instituicoes-discutem-
consorcio-para-assinatura-de-identificador-%20digital

https://www.rnp.br/noticias/cafe-
disponibiliza-nova-ferramenta-
integracao-pesquisas-cientificas

http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8538-capes-adota-identificador-digital-para-inscricao-em-programas-internacionais
https://mailchi.mp/scielo/critrios-scielo-nova-verso-a-partir-de-2018
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8641-%20instituicoes-discutem-consorcio-para-assinatura-de-identificador-%20digital
https://www.rnp.br/noticias/cafe-disponibiliza-nova-ferramenta-integracao-pesquisas-cientificas


Mais tempo fazendo contribuições
e menos tempo administrando-as

orcid.org/register

Ana Heredia
Regional Manager, ORCID Engagement Americas

a.heredia@orcid.org
orcid.org/0000-0001-7862-8955

http://a.heredia@orcid.org
http://orcid.org/0000-0001-7862-8955

