Seja reconhecido
ORCID é um registro de identificador único para
pesquisadores e acadêmicos aberto, público, transparente,
e baseado na comunidade cientiífics. O ORCID fornece
um identificador digital persistente que diferencia você
de todos os outros colaboradores e apoia conexões
automatizadas entre todas as suas atividades profissionais.

O QUE É

O ORCID serve para distinguir
sua pesquisa daquelas com
nomes iguais ou semelhantes.
Sem essa diferenciação,
vamos continuar fazendo
remoções manuais de nossas
bibliografias.Temos coisas
melhores para fazer com o
nosso tempo.
Marc Greenberg, Professor de Línguas
e Literaturas Eslávicas,
University of Kansas, EUA

Para acompanhar um
pesquisador ou suas obras
ao longo de sua carreira, faz
sentido ter um identificador
único. Acredito que o ORCID
veio para ficar.
Antonio Neves, Professor, Universidade
Federal do ABC (UFABC), Brasil

receberei crédito

Como posso garantir que
e
reconhecimento por todas as minhas contribuições? Não deveria
haver um jeito de
o tempo gasto em exigências
administrativas e de reporte? Como posso
sobre meu próprio registro de contribuições?

reduzir

manter o

controle

Independentemente de sua disciplina ou local de trabalho, é fundamental para sua reputação
e carreira que organizações acadêmicas e de pesquisa e financiadores, editoras, sociedades
e associações acadêmicas e seus colegas pesquisadores e acadêmicos sejam capazes de
identificar e atribuir, de forma rápida e sem ambiguidades, seu trabalho – e apenas o seu
trabalho – a você. O ORCID ajuda você a conectar de forma fácil e confiável sua iD à suas
contribuições, como: artigos, livros, artigos de mídia, amostras, experimentos, patentes e
cadernos.
A ORCID reconhece que você é o proprietário de seu registro e de contribuições. Você
pode manter todas as informações em um único lugar, e controlar suas configurações de
privacidade, incluindo quais informações são exibidas ao público, o que é compartilhado
apenas com seus parceiros de confiança, e quem são esses parceiros.
A ORCID é baseada na interoperabilidade com múltiplos sistemas e instituições. O ORCID
permite que você se conecte com outros sistemas de identificadores, incluindo aqueles
mantidos por financiadores e editores, e trocar dados livremente com tais sistemas

A ORCID, organização independente
sem fins de lucro, criada para beneficiar
todos as partes interessadas, é única em
sua capacidade de atingir várias disciplinas,
setores de pesquisa e fronteiras nacionais.
A capacidade de conectar pesquisas e
pesquisadores aprimora o processo de
descoberta científica e aumenta a eficiência
de financiamentos e colaborações em
pesquisas. A ORCID está engajada com todos
os setores da comunidade de pesquisa para
implementar essa visão.

de informações de pesquisa.
O registro é grátis e rápido para todos os
pesquisadores e acadêmicos.

Visite

orcid.org para saber mais.

Junte-se à ORCID hoje e torne-se parte da solução.

