
Siga os passos a seguir para 
realizar o cadastro e 

preencher seus dados na 
ORCID. 



Registre-se ou conecte seu ORCID vinculado à Unicamp 

em https://www.sbu.unicamp.br/sbu/orcid/ 

 

 

 
Na tela inicial, 

clique em 
“Registre-se ou 

conecte seu 
ORCID iD” 

https://www.sbu.unicamp.br/sbu/orcid/


Para se registrar, clique em “Registre-se para um ORCID iD” 

 

 

 



REALIZANDO O REGISTRO 

 

 

Preencha os 
dados solicitados 

como no 
exemplo ao lado 



REALIZANDO O REGISTRO 

 

 

IMPORTANTE:  Em 
“Visibility Settings” 

preencha 
obrigatoriamente a 
opção “Público” . 

Após concluir tudo, 
clique em “Registrar” 

 

 



REALIZANDO O REGISTRO 

 

 

Após o término do registro, é possível que apareça uma mensagem 
igual à tela abaixo. Isto ocorre quando: há duplicidade, homônimos 

ou apenas nomes parecidos já cadastrados. Analise seu caso e clique 
em “ Nenhum desses sou eu – ir para o registro”. 



REALIZANDO A VALIDAÇÃO 

 

 

Observe a mensagem com fundo amarelo: agora será necessário 
entrar em sua conta de e-mail registrada e abrir a mensagem de 

verificação enviada pelo ORCID.  

ATENÇÃO: Isto é fundamental para seu registro ser efetivado e sua 
conta ser liberada para uso! 



REALIZANDO A VALIDAÇÃO 

 

 
Entre na mensagem enviada e clique sobre  

“Verifique seu endereço de e-mail”. 



REALIZANDO A VALIDAÇÃO 

 

 Observe na mensagem com fundo em amarelo que a validação de 
seu e-mail foi realizada com sucesso. Agora sua conta ORCID está 

liberada para uso! 

 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 

Inclua o máximo de informações possíveis, pois esta ação aumentará a 
visibilidade de suas atividades, nesta plataforma internacional que está se 
tornando fundamental no mundo acadêmico e científico. Preencha todos os 
campos em inglês, para fins de padronização. 
 

Vejamos as informação mais importantes: 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 

Também conhecido como: clicando em         abrirá a edição para 
inserir todas as formas como você é citado, na ordem indireta 
(pode ser copiado do Lattes). Para adicionar uma nova entrada, 
clique em         . Ao terminar, clique em “Salvar alterações”. 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 
País: selecione a informação país em uma lista predeterminada. 

Palavras-chave: insira termos que definem seus interesses de 
pesquisa ou área de atuação. 

Websites: insira links de seu interesse: Exemplo: de seu 
Departamento, Laboratório, etc. 

E-mails: insere ou excluir e-mails secundários (o primário não 
pode ser excluído). OBS: sempre que você adicionar um endereço, 
será enviado um e-mail solicitando a verificação. 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 
Biografia: adicione o resumo de sua biografia profissional. Clique em  

Para abrir a caixa de texto. 

Após preencher as informações, clique em “Save Changes”. 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 
Em seguida, temos um grupo de informações profissionais e acadêmicas 
que devem ser preenchidas. Clicando em       surgirá uma explicação 
resumida do item; para uma explicação detalhada, clique em “Saber mais”. 

A mecânica de preenchimento é a mesma para todas, vamos tomar como 
exemplo o preenchimento de “Emprego”. 

Clique em                          . 

 

 

 

 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 
 

 O 1º campo “Organização” é  
tipo auto completar. Observe 

no destaque abaixo que 
durante a digitação a 

identificação da Unicamp já 
aparece padronizada. 

RECOMENDA-SE selecionar ela 
e deixar sempre dessa forma.  

Observe, no próximo slide, que 
dessa forma os campos 

“Cidade”, “Estado/região” e 
“País” foram preenchidos 

automaticamente.  

 

 

 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 
 

 
Termine de preencher os 

demais campos e finalize em 
“Adicionado a lista”. 

 

OBS: é possível alterar a forma 
de visualização de cada item, 

mas mantenha sempre em 
público          . 

 

 

 

Neste campo, colocar 
sempre Institute of 

Biology, para fins de 
padronização. 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 c 

c 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 
O campo “Financiamento” tem preenchimento diferente dos anteriores. 
Ao passar o mouse sobre                                   duas opções irão surgir: 

 

• Pesquisa e link. 

• Adicionar manualmente. 

 

Clique em “Pesquisa e link”. 

 

 

 

 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 
Após clicar em “Pesquisa e link” surgirá a opção de vincular 
financiamento: este recurso permite adicionar informações sobre 
bolsas ou financiamentos recebidos.  

Habilite a integração com mais de 11 mil Agências de 
Financiamento, para garantir a atualização automática de seus 
projetos financiados em seu ORCID 

 Clique em                       para o próximo passo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 
Agora basta clicar em “Autorizar” para concluir. 

 

 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 
O campo “Financiamento” tem preenchimento diferente dos anteriores. 
Ao passar o mouse sobre                                   duas opções irão surgir: 

 

• Pesquisa e link. 

• Adicionar manualmente. 

 

Agora Clique em “Adicionar manualmente”. 

 

 

 

 



ADICIONE SUAS INFORMAÇÕES 

 

 

Na opção adicionar 
manualmente, é 

necessário preencher 
todos os campos 

exibidos à direita. Para 
concluir, clique em 

“Adicionado a lista”.  

 

 


