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APRESENTAÇÃO GERAL

 Este tutorial foi elaborado com o intuito de auxiliar os professores e 

pesquisadores da PUCPR para o cadastro e utilização do Orcid.

ORCID: O QUE É?

 O ORCID é um identificador para pesquisadores usarem com seu nome

enquanto se engajam em atividades de pesquisa, bolsas de estudos e

inovação, é um método transparente de conectar as atividades e

resultados de pesquisas. Fornece ferramentas de código livre que

permite conexões transparentes e confiáveis entre pesquisadores.

(ORCID, 2016).

Para mais informações acesse: http://orcid.org/about/what-is-orcid

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


BENEFÍCIOS

Para o Pesquisador

 Esclarece o problema de autores homônimos;

 Identificado ao ser citado;

 Ampla divulgação das pesquisas;

 Maior controle de suas publicações;

 Número de identificação único para cada pesquisador;

 Link diretamente no Currículo Lattes;

 Busca automática das publicações em determinadas bases de dados.

Para a Instituição

 Maior visibilidade das pesquisas desenvolvidas na Universidade;

 Identificação mais precisa dos pesquisadores e sua respectiva

produção.



COMO SE CADASTRAR

Acesse: https://orcid.org/register

https://orcid.org/register


COMO SE CADASTRAR

Passo 1: preencha as informações necessárias.



COMO SE CADASTRAR

Passo 1 (continuação): selecione o tipo de notificação. 

Marque a opção “não sou um robô”, leia e aceite os termos de uso. 



COMO SE CADASTRAR

Passo 2: adicione suas informações.

No campo “também conhecido como”, insira as outras formas do seu nome que 

são utilizadas nas suas produções acadêmicas.



COMO SE CADASTRAR

Passo 2 (continuação): adicione suas informações.

Passo 3: Na parte superior esquerda aparecerá seu número Orcid, o inclua em 

suas publicações.



Como incluir seu número ORCID no Currículo Lattes¹

 Acesse seu Currículo Lattes em http://lattes.cnpq.br;

 Clique no módulo “Dados gerais”;

 Clique em “Identificação”;

 Selecione o campo “Outras bases bibliográficas”;

 Clique em “Inserir nova”;

 Digite seu número ORCID (apenas os números, por exemplo, 0000-

0002-0682-0881);

 Clique em “Validar ID” e, em seguida, clique em “Confirmar”. Não 

esqueça de enviar seu currículo para publicação para atualizá-lo!

¹ Informações retiradas do Blog Mundo Bibliotecário.

MUNDO BIBLIOTECÁRIO. ORCID integrado ao Currículo Lattes! São Carlos, 2016. Disponível em: 

<https://mundobibliotecario.com.br/2016/08/12/orcid-integrado-ao-curriculo-lattes/.>. Acesso em: 26 

jun. 2018
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