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Fonte da imagem

https://www.google.com.br/search?q=how+to+focus+in+the+age+of+distraction&espv=2&biw=1164&bih=576&tbm=isch&imgil=wLVneXq1CGzUFM:;sRplvQDo2k0PAM;http://www.ritholtz.com/blog/2011/09/how-to-focus-in-the-age-of-distraction/&source=iu&pf=m&fir=wLVneXq1CGzUFM:,sRplvQDo2k0PAM,_&usg=__bCMR6XRotQuYVRfRFnmUgHqrzrs=&ved=0CCYQyjc&ei=k1FPVcSmJ4iiNuXwgYgI#imgrc=wLVneXq1CGzUFM%253A%3BsRplvQDo2k0PAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ritholtz.com%252Fblog%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F09%252Fdistractions.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ritholtz.com%252Fblog%252F2011%252F09%252Fhow-to-focus-in-the-age-of-distraction%252F%3B1000%3B729


Qual a pronúncia correta ?
 Segundo Lilian Pessoa > órquid

O que é ORCID?
Open Researcher and Contributor ID

Missão de conectar sistemas > diferencial dos demais IDs

POR QUÊ preciso de  +1  ID?



Sistema Informacional Híbrido
Sistema informacional vertical
(1>todos, 1 espaço/1 lugar) 

+
Sistema informacional horizontal
(todos>todos, desterritorializado / atemporal)

Rompimento com o paradigma do impresso > adesão ao on-line

sistema informacional híbrido inclui: Conexão > Interoperabilidade  
na nuvem > móvel > tátil > ubiquidade hipermidiática > interatividade  
geolocalização > internet das coisas > tecnologias vestíveis > 3D etc.



Identificadores Persistentes

DOI para objetos digitais > ORCID para autores

Thomson Reuters > 2008 >  ResearcherID > (WoS)

Elsevier > Scopus > Scopus Author Identifier

Google Scholar ID produção científica de várias fontes na 
internet > construir perfil de pesquisador > oferecendo 

inclusive indicadores como citações e índice-h



Necessidade zero do pesquisador: 
ser citado e identificar suas citações pessoais

idem  idem instituições/rankeamentos automáticos

Autoras que se casam, homônimos, citações do 
mesmo autor, mesmo nome, mas em grafias 

diferentes, transliterações, acentos etc.

Fatores que diminuem índices pois dispersam 
citações e confundem indexadores automáticos 



SOARES, S.B.C.

SOARES SBC

SOARES, Suely de Brito Clemente

Suely de Brito Clemente Soares

etc.  necessidade de um identificador digital para autores, 
de um R.G. do pesquisador > interoperável > gratuito  
open > governança de dados > eliminar retrabalho(s)

 eliminar ambiguidades/duplicidades = desambiguação
 pouco + de 2 milhões/registros em maio/16
 cerca de 15 mil na América Latina, maioria/Brasil

Já tentou fazer uma lista 
de como o seu nome 

já foi citado e/ou indexado?



ORCID > out/2012 > EUA > editoras científicas

 Gratuito, irrestrito e interoperável com outros 
sistemas > intercâmbio de metadados

 Revistas indexadas em Bases de Dados Abertas e 
Restritas > adesão de publishers

 Favorece métricas > Repositórios, Bancos de 
Teses, Redes sociais

 Governança de dados > burocracias de 
formulários com mesmos dados > Agências



Sucesso do ORCID no Brasil depende de:  

adesão
 pesquisador individualmente/gratuito 
 universidades/membros/pagam 
obrigatoriedade
 Publishers/ Revistas e Portais de Periódicos / Lattes / 

Instituições / Agências

ORCID está em negociação com CNPq/CAPES 
para futura integração  das plataformas



ORCID – Open Researcher and Contributor ID - http://www.orcid.org

Parceiros fundadores: Elsevier (Scopus), Thomson Reuters, Crossref, F1000, Nature, 
ImpactStory, etc.
Parceiros integradores de dados: CHORUS, DataCite, euroCRIS, ISNI, RDA, SHARE, etc.
Adoção e programas de integração: Boston University, Texas A&M University, Cornell 
University, etc.
Membros: AAAS, AAS, ACS, AGU, APS, British Library, Caltech, Carlos III Universidad Madrid, 
CERN, Harvard University, IEEE, IOP, MIT, Plum Analytics, Proquest, PLOS, Springer, SSRN, etc.

ORCID é uma organização inclusiva e aberta sem fins lucrativos que representa todas as 
partes interessadas no processo de comunicação científica e acadêmica. Seu objetivo é 
consolidar um único Identificador Digital de Pesquisador aberto, gratuito e integrado em 
nível global. O ORCID provê um identificador digital persistente que distingue um 
pesquisador de outro e garante a integração nos fluxos das atividades científicas, desde a 
submissão de manuscritos até a publicação de artigos, registro em bases e bancos de dados, 
suportando ligações entre o pesquisador e suas atividades profissionais, e garantindo que 
seu trabalho seja automaticamente reconhecido.   fonte

http://www.orcid.org/
http://www.sibi.usp.br/noticias/workshop-orcid-usp-2015/


http://wokinfo.com/researcherid/

http://wokinfo.com/researcherid/




http://orcid.org/organizations

http://orcid.org/organizations


ORCID institucional – UNESP foi a primeira no Brasil a afiliar-se
http://www.contentmind.com.br/orcid-unesp/

http://www.contentmind.com.br/orcid-unesp/


http://members.orcid.org/member-list

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

1

2

3

http://members.orcid.org/member-list
http://portal.ifrn.edu.br/


Onde usar seu ORCID?
 Incluir em todas suas publicações científicas e CVLattes

 Incluir nos Perfis/Autor > OJS/SEER, Scholar One etc.

 Pesquisar em bases de dados pelo campo ORCID

 Projetos para Agências de Financiamento

 Login em sistemas (como se usa Facebook hoje)

 Referências (incluir e como citar/normas)

 Cartões de visita, redes sociais

 ???



Referências do futuro >>> ORCID – ORCID – ORCID – DOI

Se as principais finalidades das Referências são:
 indicar ao leitor a fonte exata da citação, para acesso rápido e 

imediato, de preferência ao texto completo;
 fornecer elementos para citação e/ou indexação automática;
 eliminar problemas de homônimos e diversidade de entradas e 

grafias de nomes para mesmo autor

1 http://orcid.org/0000-0001-5159-0950 - http://orcid.org/0000-0003-2037-2779 - http://orcid.org/0000-

0002-5791-3201 - http://dx.doi.org/10.17545/e-oftalmo.cbo/2015.1

2  http://orcid.org/0000-0003-2694-3747 - http://orcid.org/0000-0002-9799-5360 - http://orcid.org/0000-

0002-0821-2660 - http://dx.doi.org/10.17545/e-oftalmo.cbo/2015.18

http://orcid.org/0000-0001-5159-0950
http://orcid.org/0000-0003-2037-2779
http://orcid.org/0000-0002-5791-3201
http://dx.doi.org/10.17545/e-oftalmo.cbo/2015.1
http://orcid.org/0000-0003-2694-3747
http://orcid.org/0000-0002-9799-5360
http://orcid.org/0000-0002-0821-2660
http://dx.doi.org/10.17545/e-oftalmo.cbo/2015.18


http://orcid.org/

http://orcid.org/




Passo 1
Preencha seu formulário



Passo 2
Adicione suas informações









importar



































Adicionar manualmente



Passo 3
Divulgue seu ORCID – gere em QR-Code





Gerar DOI gratuitamente 
via Research Gate

https://explore.researchgate.net/display/support/Generating+a+DOI

https://explore.researchgate.net/display/support/Generating+a+DOI




Gerar DOI gratuitamente 
via Zenodo



Leituras complementares sobre ORCID

http://www.contentmind.com.br/cursos/oficinas-esalq/

http://www.contentmind.com.br/cursos/orcid-ib/

http://www.contentmind.com.br/orcid/

http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/12/15/rg-de-pesquisador/

http://mundobibliotecario.com.br/2015/10/14/quantos-ids-sou-e-se-sou-quantos-sou/

http://www.sibi.usp.br/noticias/workshop-orcid-usp-2015/

http://www.contentmind.com.br/cursos/orcid-ib/
http://www.contentmind.com.br/cursos/orcid-ib/
http://www.contentmind.com.br/orcid/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/12/15/rg-de-pesquisador/
http://mundobibliotecario.com.br/2015/10/14/quantos-ids-sou-e-se-sou-quantos-sou/
http://www.sibi.usp.br/noticias/workshop-orcid-usp-2015/


Leituras complementares sobre ORCID
http://pt.slideshare.net/scielo/scielo-7-july2015?qid=1592751d-b451-4343-9956-
976e6555f939&v=qf1&b=&from_search=1

http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/ptcris-orcid-casrai-2015

http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-connecting-the-piecesfinal?related=1

http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-at-northumbria?related=2

http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/jisc-arma-orcidpilotbarcelonacg?related=3

http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-connecting-the-piecesfinal?related=4

http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/keynote20-orcid-casrai20barcelonasb1?related=5

http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-power-point-presentation-barcelona?related=5

http://pt.slideshare.net/scielo/scielo-7-july2015?qid=1592751d-b451-4343-9956-976e6555f939&v=qf1&b=&from_search=1
http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/ptcris-orcid-casrai-2015
http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-connecting-the-piecesfinal?related=1
http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-at-northumbria?related=2
http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/jisc-arma-orcidpilotbarcelonacg?related=3
http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-connecting-the-piecesfinal?related=4
http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/keynote20-orcid-casrai20barcelonasb1?related=5
http://pt.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-power-point-presentation-barcelona?related=5
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