
 

Comunicado 001-2019  13 fevereiro 2019 
 
 
Prezado(a) pesquisador(a), 
 

As Pró-reitorias Acadêmica e de Pesquisa e Pós-graduação autorizaram a 

inserção do número identificador internacional de pesquisadores (ou Open 

Researcher and Contributor ID – ORCiD) na página dos professores de GRADUAÇÃO 

e de PÓS-GRADUAÇÃO.   

O registro ORCID pode ser obtido gratuitamente no site http://orcid.org  

Exemplo: 

  https://orcid.org/0000-0001-7623-6384 

 

O ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) é um identificador 

internacional digital único, gratuito e persistente, que distingue um 

acadêmico/pesquisador de outro e resolve o problema da ambiguidade e 

semelhança de nomes homônimos de autores por meio de um único código 

numérico (ex. 0000-0002-0123-208X). De forma semelhante ao CURRÍCULO LATTES, 

deve ser ATUALIZADO PERIODICAMENTE com as novas produções e informações. 

FAPESP, CAPES e CNPq exigem o ORCiD nas solicitações de auxílios e bolsas. 

Periódicos científicos também possuem o campo para o ORCiD e alguns “exigem” 

essa identificação (ex. Journal of Health & Biological Sciences).  

Informações adicionais no final e no link http://orcid.org 

 
A inserção do ORCiD na página dos professores de GRADUAÇÃO será 

OPCIONAL em 2019. 

 

Para os professores de PÓS-GRADUAÇÃO Stricto Sensu a inserção na página 

dos cursos será OBRIGATÓRIA, já a partir do início de 2019. Estes devem inserir o 

http://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0001-7623-6384
http://orcid.org/
http://orcid.org/


ORCiD em sua página de professor (Sistema Acadêmico) e também enviar à 

secretaria para inserção na página do curso de pós-graduação. 

 
 
 Abaixo os prints das telas.  

1. Local para inserção do ORCiD na página do professor. Insira apenas os números. 

 

 

2. Página de professor com o ORCiD já registrado. Visão pública. 

 

 

Em caso de dúvidas, consulte a CPDI. 

 
Atenciosamente, 
 
Jair R. Garcia Jr. 
Coordenador da CPDI 
 

 



 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

O ORCiD (Open Researcher and Contributor ID), criado em 2012, é um identificador internacional 

digital único, gratuito e persistente, que distingue um acadêmico/pesquisador de outro e resolve o 

problema da ambiguidade e semelhança de nomes homônimos de autores e indivíduos, substituindo as 

variações de nome por um único código numérico (ex. 0000-0002-0123-208X). Outra característica 

importante é que ele é irrestrito e possibilita o intercâmbio de metadados. Dessa forma, facilita o registro 

de informações e automatiza a atualização das atividades, afiliações, publicações e produções (artigos, 

trabalhos etc), evitando equívocos, o que é bastante relevante no meio acadêmico. 

O ORCiD viabiliza um registro dinâmico dos vínculos empregatícios dos pesquisadores, facilitando a 

gestão das atividades acadêmicas e de pesquisa. É projetado para ser um identificador ao longo da carreira. 

Por esse motivo, nenhuma informação que pode mudar ao longo da vida profissional de uma pessoas está 

embutida no iD, por exemplo, país, instituição, área de estudo. Usando um ORCiD os pesquisadores são 

facilmente e corretamente conectados com suas atividades, resultados de pesquisa, publicações e vínculos 

empregatícios. 

Em 22 de maio de 2018 foi assinado o Consórcio Brasileiro ORCID (parceria entre CAPES e 

ORCID), congregando esforços do CNPq-CAPES-IBICT-CONFAP-RNP-SciELO para integração de sistemas de 

identificação e bases de dados nacionais ao registro ORCiD [1,2,3].  

FAPESP, CAPES e CNPq exigem o ORCiD nas solicitações de auxílios e bolsas. Periódicos científicos 

também possuem o campo para o ORCiD e alguns “exigem” essa identificação (ex. Journal of Health & 

Biological Sciences).  

Universidades, associações e institutos de pesquisa já adotam o ORCiD (ASTM, Crossref, Datacite, 

Duke University, Harvard University, OCLC, Stanford University, UNICAMP, UNESP etc). O DOI (Digital 

Object Identifier) já está integrado ao ORCiD. Essa integração garante a automática atualização de 

publicações que possuam DOI. Ademais, a Crossref (organização internacional responsável pela atribuição 

do DOI e metadados associados) está trabalhando em conjunto com a ORCiD na integração dos iDs de mais 

de 11 mil Financiadores de pesquisa (Open Registry Funder). 

O registro ORCID pode ser obtido gratuitamente por meio do site http://orcid.org, em que também 

podem ser encontradas maiores informações. 

Referências para consulta 

[1] http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8882-lancado-consorcio-para-assinatura-de-

identificador-digital-de-pesquisadores 

[2] http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8538-capes-adota-identificador-digital-para-

inscricao-em-programas-internacionais 

[3] https://www.palazzo.pro.br/Wordpress/?p=2928  
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