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Por que é preciso ter um identificador de 
pesquisador?  

 

O nome não basta? 

 



Em 2014 havia mais de 7.8 milhões de 
pesquisadores no mundo 

Fonte: UNESCO, 2017 



Só na Base Scopus, de 2012 a 2017 foram 
registrados 15 milhões de autores 

 

Fonte: Scopus-SciVal, 2017 



 



Globalização da Ciência e o nome do 
pesquisador 

 Imagine quantos Silva, 
Pereira, Yang, Smith existem 
no mundo? 

 O censo de 2010 do IBGE 
revelou que só no Brasil há 
11 milhões de Marias, 5 
milhões de Josés, etc. São 
mais de 131 variações de 
nomes.  



O nome do pesquisador hoje em dia 

 Exemplos na USP 

 Base Scopus: 56 mil autores têm sobrenome Silva. Só 
na USP, são 14 mil autores com esse sobrenome 

 São Nove mil Oliveira(s), Três mil Neto(s), Cinco mil 
Filho(s) só na USP 

 

 No atual cenário global e complexo da pesquisa, é 
preciso identificar corretamente os pesquisadores, 
independente das variações de seu nome.  

 



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 gratuito de 
identificadores de autores.  



O que um identificador carrega consigo? 

 Número de identificação digital 

 Nome preferencial (escolhido pelo pesquisador) 

 Variações de nome, 

 Áreas de atuação científica, 

 Afiliação,  

 Formação,  

 Produção intelectual – trabalhos, artigos, tese, etc. 



Como as variações de nome afetam a 
pesquisa e as universidades 

 As variações de nome prejudicam a recuperação 
de dados e comprometem a confiabilidade dos 
resultados obtidos. 

 No mundo digital, a correta identificação dos 
autores e seus trabalhos tornou-se um desafio 
diário.  



Identificação correta da nossa Afiliação 
também é importante 

 O modo como identificamos nossa instituição/organização 
também pode levar a erros de identificação pessoal 
 As instituições podem mudar de nome e endereço, podem se 

mesclar, se subdividir, etc.  

 Ex. USP, Universidade de São Paulo, Univ San Paolo, University 
of São Paulo, School of Medicine of São Paulo University, 
Faculdade de Medicina, FMUSP, ESALQ, Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, etc. 

 

 Um identificador persistente para cada organização ajuda a 
resolver os problemas inerentes à ambiguidade do nome.  

 



Por que identificar a organização é 
importante? 

 Um identificador organizacional associa uma instituição 
com versões abreviadas de seu nome, apelidos e formas 
convencionais ou oficiais de nome pelo qual também pode 
ser conhecida.  

 Facilita a identificação dos pesquisadores e ajuda a 
desambiguar pesquisadores com o mesmo nome. 

 Permite reunir publicações de pesquisa produzidas por 
pesquisadores em toda a instituição  ou  dentro de uma 
escola ou departamento 

 Melhora a reputação e o perfil de uma instituição. Todos os 
rankings universitários internacionais usam citações como 
fator de classificação e, portanto, dependem da correta 
identificação da afiliação dos autores dos trabalhos. 



Identificador INSI para Organizações 

 A Organização Internacional de Normalização (ISO) 
certificou o Padrão Internacional da ISNI - 
International Standard Name Identifier para 
organizações. 

 A Universidade de São Paulo está registrada sob o 
ISNI 0000 0004 1937 0722.  http://www.isni.org/  
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Universidade de São Paulo 



INSI e Ringgold USP 

 



Web of Science 



Scopus 



Aos poucos, torna-se claro que as 
questões e problemas de identificação 

de pesquisadores abrangem uma ampla 
gama de partes interessadas, incluindo 
bibliotecas, instituições, financiadores, 

editores, publicadores, além dos próprios 
pesquisadores/autores 



Exemplos de Identificadores de 
Pesquisador 

 Lattes ID 

 ResearcherID 

 Scopus ID 

 Google iD e  

 ORCiD  

         

são exemplos de  

Identificadores  de  

pesquisador 

 



Lattes iD 

 

Nome Currículo Lattes 

Endereço URL http://lattes.cnpq.br/ 

Data de criação 1999 

Tipo Centro de Autoridade 

Proposta Fornecer um sistema de 
informação curricular e 
identificação única para 
pesquisadores brasileiros, 
mestrandos e doutorandos. 

Origem Desde meados da década de 80, 
havia uma base de dados de CV no 
Brasil, que formou o cerne do 
sistema Lattes na década de 1990. 
Qualquer um pode adicionar suas 
informações.  

http://lattes.cnpq.br/


Researcher iD 

 

Nome ResearcherID 

Endereço URL http://www.researcherid.com  

Data de criação 2008 

Tipo Centro de Autoridade 

Proposta Fornecer aos indivíduos um perfil 
para suas publicações de pesquisa 
e permitir que eles Gerar métricas 
de citação e redes de colaboração. 

Origem O ResearcherID está relacionado à 
Base de Dados Web of Science, 
mantida pela Clarivate Analytics. 
Registro gratuito. 

http://www.researcherid.com/


Lattes iD 

 

Nome Scopus Author ID 

Endereço URL http://www.scopus.com 

Data de criação 2004 

Tipo Centro de Autoridade 

Proposta Distinguir um autor de outro, 
dando a cada autor um ID de 
Autor Scopus separado e 
agrupando todos os documentos 
escritos por esse autor. 

Origem Toda vez que um documento é 
indexado na Base de dados 
Scopus, o Scopus Author iD é 
gerado automaticamente. 
Propriedade da Editora Elsevier, 
acessível apenas para quem assina 
a Base de Dados Scopus. 

http://www.scopus.com/


Lattes iD 

 

Nome Google iD 

Endereço URL http://scholar.google.com.br 

Data de criação Criação do Google Scholar: 2004  
Perfis de autor: 2011 

Tipo Centro de Autoridade 

Proposta Prover um modo simples de 
realizar pesquisa. Todo autor que 
possui uma publicação no Google 
pode ter um perfil.  

Origem Documentação não disponível. 
Mas inclui uma ampla gama de 
informações de citações e texto 
completo de fontes comerciais,  e 
fontes da web. 
 

http://scholar.google.com.br/


Lattes iD 

 

Nome ORCiD 

Endereço URL http://www.orcid.org  

Data de criação Projeto iniciado em 2008 
Lançamento público: 2012 

Tipo Provedor de identificação 
Centro identificador 

Proposta Fornecer um serviço gratuito de 
identificação única de pesquisador 
em nível internacional, que 
possibilita vincular o currículo, 
atividades e outros identificadores 

Origem Criado a partir de Consórcio sem 
fins lucrativos de provedores e 
editores científicos como a 
Thomson Reuters, Elsevier, 
Crossref, Nature, Science, etc.  

http://www.orcid.org/


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; 
 

 O ORCiD foi desenvolvido por um grupo de publishers 
internacionais, entre os quais a Thomson Reuters/Clarivate 
Analytics, Elsevier, Springer-Nature, ISNI, Wiley, etc.  

 

 Hoje, o ORCiD é mantido pela Organização sem fins lucrativos de 
mesmo nome - ORCID. 



 Vantagens do ORCiD para você 

 O Registro ORCiD 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 
profissional”, etc.);  

 O ORCiD está integrado com outros sistemas internacionais como Crossref 
(DOI), Web of Science (ResearcherID), Scopus, e Agências de Financiamento 
como Fapesp, CNPq, NIH, etc. 

 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; 

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

 O ORCiD é um identificador mundialmente reconhecido, que ganha adeptos dia 
a dia. 

 Recomenda-se que todos os docentes e pesquisadores da USP façam seu 
cadastro. 
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BRASIL 

USP iD 

Researcher ID 

Scopus ID 

Crossref DOI 

DataCite DOI 

 

Sage 

Wiley 

IEEE 

Springer 

SciELO 

... 

Redalyc 
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EXEMPLO DE REGISTRO ORCiD 



Formação validada pela Universidade de São 
Paulo 



Universidade de São Paulo 
BRASIL 



Maio 2018 

 



Workshops ORCiD realizados na USP 

 São Paulo – FFLCH – 20 de outubro de 2017 
 Ribeirão Preto – FEARP – 13 de março 2018 
 São Paulo – FMVZ – 04 de abril de 2018 
 São Paulo – IME – 25 de abril de 2018 
 São Paulo – IP – 04 de maio de 2018 
 Pirassununga – FZEA – 08 de maio de 2018 
 São Carlos – IFSC – 9 de maio de 2018 
 São Paulo – EACH – 29 de maio – previsto 
 São Paulo – FCF/IQ – 5 de junho – previsto 
 Piracicaba – ESALQ – 7 de junho - previsto 
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Como registrar-se no ORCiD? 
Acesse o site: http://www.usp.br/orcid 

 

http://www.usp.br/orcid


Insira seu nº USP e senha USP 

 



Aceitar Conexão ORCiD USP 



Autenticação ORCiD 

 



 

http://orcid.org/


Autenticação USP - ORCiD 



Ao criar sua conta, um e-mail de confirmação 
será enviado 

 



Ao confirmar seu e-mail, a edição do seu 
registro será habilitada 

 



 



 Biografia 

 Educação 

 Emprego 

 Financiamento 

 Trabalhos 

Principais elementos de seu registro 

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



Edite seu Registro 
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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. 
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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 



Adicione os dados de Educação 

 1 - Inicie o preenchimento e aguarde o 
aparecimento das opções de afiliação.  

2 – Termine o preenchimento e 
adicione à lista.  



Universidade de São Paulo 
BRASIL 

Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 



Adicione os dados de Emprego 

 1 - Inicie o preenchimento e aguarde o 
aparecimento das opções de afiliação.  

2 – Termine o preenchimento e 
adicione à lista.  



Universidade de São Paulo 
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Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 



Universidade de São Paulo 
BRASIL 

Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 



Universidade de São Paulo 
BRASIL 

Nome Sobrenome 

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

IMPORTAR FINANCIAMENTO 
Utilizando o assistente de importação ÜberWizard for ORCID  
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Exemplo de Busca: José Goldemberg 
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Nome  
Sobrenome 

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

Preencha 
manualmente as 
informações 



Universidade de São Paulo 
BRASIL 

Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 



Universidade de São Paulo 
BRASIL 

PESQUISAR E 
CONECTAR 



Autorize a integração ORCiD -CrossRef (DOI) 

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



Adicione ao seu Registro ORCiD suas 
publicações com DOI - Crossref 

 



Autorize a integração ORCID - ResearcherID  

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

Nome Sobrenome 



Acesse seu ResearcherID e envie suas 
publicações para o ORCiD 

 



Autorize a integração ORCID - Scopus ID  

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



Selecione seu Perfil no Scopus e envie suas 
publicações para o ORCiD 
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Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 

Permite importar arquivo de registros do perfil do Google Scholar 



Como importar trabalhos do Google para o seu 
ORCID 

 Acesse o seu perfil no Google Scholar.  

 Selecione seus trabalhos 

 Clique em Exportar. Exporte o arquivo no formato BibTex - 
.bib 

 Copie os registros e cole em um bloco de notas. Salve o 
arquivo em seu computador com a extensão .bib  

 Retorne ao ORCiD, escolha o arquivo e importe. 

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


Exemplo de Arquivo em formato BibTeX 

 



Salve seu arquivo no computador em formato 
.bib 
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Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 

Escolha o arquivo e importe para o ORCiD 



Universidade de São Paulo 
BRASIL 

Nome  
Sobrenome 

0000-0002-0123-208X 
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ADIÇÃO 
MANUAL DE 
TRABALHOS E 
ARTIGOS 
 
Preencha os 
dados  
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O ORCID suporta 37 tipos de trabalhos. Para saber mais 
sobre as tipologias, acesse: 

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

Tipos de 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
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Como integrar o ResearcherID ao ORCID 

 Acesse o site: https://www.researcherid.com/ e 
logue-se com seu nº e senha do ResearcherID. 

 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/
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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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BRASIL 

Inclua seu número identificador 
ORCID em sua página pessoal, 
em sua assinatura de e-mail, em 
pôsteres e apresentações, 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 
diversos 
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


Inclua seu número identificador ORCiD 
em seu Currículo Lattes 

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



Configurações da sua conta ORCiD 

Clique em 
Configurações da 
conta. 



Visualize detalhes de Configurações da 
sua Conta ORCiD 



Verifique as 
Organizações Confiáveis 
habilitadas por você nas 
Configurações de sua 
Conta ORCiD 



Permissão para alguém confiável 
atualizar seu Registro ORCiD 

Você pode permitir que 
sua conta ORCID seja 
atualizada por alguém 
confiável. 
 
Inclua o e-mail de 
um(a) assessor(a) que 
possua registro ORCiD 
para que ele(a) atualize 
suas informações 



Dúvidas 

 Para mais informações  
 Consulte os profissionais das Bibliotecas da Universidade de 

São Paulo.  

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

A/C Elisabeth Adriana Dudziak 

 

 

 

 Agradecemos a contribuição dos colegas das Bibliotecas 
e docentes interessados. 

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

