Conecte seus pesquisadores
e suas contribuições
A ORCID pode ajudar você a gerenciar melhor as
contribuições de seus pesquisadores, fornecendo
um registro identificadors únicos e persistente
para pesquisadores e acadêmicos, que é público,
transparente e baseado na comunidade científica.

O QUE É

Queremos usar ORCID iDs
para simplificar a vida dos
pesquisadores da Oxford
quando trabalham com
os sistemas institucionais
e sistemas de editores
reutilizando informações
já disponíveis para gestão
ealusão de dados de
publicações. O lema é:
‘Entre uma vez –
reutilize com frequência.’
Wolfram Horstmann
Diretor Associado, Bodleian Libraries
Universidade de Oxford

avaliar

Como podemos
nossos esforços de pesquisas e
impacto? Como podemos sistematicamente
as produções intelectuais produzidas por nosso corpo docente?
Quem são nossos
? Como podemos cumprir

identificar

especialistas
de forma eficaz com as inúmeras exigências de manutenção
de registros de financiadores e acreditadores? Como podemos
manter nosso repositório de artigos atualizado?
As organizações de pesquisa lutam para identificar e conectar de forma precisa e fácil
seu corpo docente, alunos, pesquisadores e acadêmicos com suas atividades profissionais.
Mesmo que você se utilize do seu perfil local de pesquisador ou sistemas de informação
existentes, isso exige atualizações constantes (e frequentemente manuais), e as informações normalmente não acompanham os pesquisadores quando esses mudam de organização ou até de departamento na mesma instituição.
O ORCID permite que você conecte, de forma confiável e sem ambiguidades, seus pares
com sua produção acadêmica, correta e atual. Ao integrar identificadores ORCID por
todo o fluxo de pesquisa, a comunidade acadêmica poderá distinguir e rastrear melhor
as contribuições de pessoas como autores, pesquisadores, bolsistas, corpo docente e
inventores.

O ORCID pode ajudar a melhorar:
•

A gestão organizacional de informações de atividades de pesquisa de corpo
docente e colaboradores das instituições.

•
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.

O rastreamento e a avaliação da produção acadêmica.
•

A interoperabilidade com outros sistemas de informação de pesquisa,
dentro e fora de sua instituição.
•

Precisão de seus registros públicos.

•

Troca de dados e o cumprimento dos
depósitos obrigatórios dos resultados
e artigos de pesquisa.

Visite

orcid.org para saber mais.

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

