
Tutorial para a 
padronização de 

nome de autor 
Identificadores do Pesquisador



Atualmente existem diversos identificadores

para o pesquisador, alguns obrigatórios para a

submissão de artigos em publicações

internacionais, como o ORCID e o ResearcherID.

Outros identificadores relevantes são o ScopusID e

o GoogleID.

Este tutorial visa economizar o tempo do

pesquisador para gerenciar sua produção. Foi

elaborado com base na experiência da Biblioteca

da Faculdade de Medicina da USP.
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Para facilitar a identificação de autoria e afiliação, 
todos os autores devem providenciar seus registros no 

ResearcherID http://www.researcherid.com/

e no 

ORCID ID https://orcid.org/

Identificador 
único do 
pesquisador

Ferramenta para:

padronizar o nome do pesquisador;

dar maior visibilidade internacional ao pesquisador e 
seus trabalhos;

 identificar pesquisadores que possuem linhas de 
pesquisa similares;

construir um perfil de seus trabalhos acadêmicos;

visualizar o índice H e o índice de citações, o mapa 
de relacionamento de pesquisadores, instituições, 
países, ano de publicação e etc. e,

funcionar como uma rede social acadêmica.
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http://www.researcherid.com/
https://orcid.org/


Cadastro no 
ResearcherID

1º passo: CADASTRO

http://www.researcherid.com
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http://www.researcherid.com/


Preencher e clicar em submit

Cadastro no 
ReseacherID

Observar a padronização da Nomina Institucional

Instituto do Coracao, Hospital das Clinicas HCFMUSP, 
Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo.
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Preencher os campos. Clicar em 
“Submit Registration”

Cadastro no 
ReseacherID

Guardar seu número de registroIMPORTANTE:
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Clicar aqui

Cadastro no 
ReseacherID
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Preencher os campos conforme 
solicitado e, após, clicar em submit

Preencher com todas as variações do nome. 
Exemplo: Smith, J. J., Smith, John J. 

Cadastro no 
ReseacherID
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Para afiliação considerar a padronização 
conforme Portaria nº 2309 e
Ordem Conjunta de Serviço n. 29/2017

Instituto do Coracao, Hospital das Clinicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo.

Cadastro no 
ReseacherID

Preencher os campos conforme solicitado e, 
após, clicar em submit
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http://www2.fm.usp.br/gdc/docs/biblioteca_1269_portaria_2309.pdf
http://www2.fm.usp.br/gdc/docs/biblioteca_1363_ordem_conjunta_servico_29_2017.pdf


Deixar “Author URLs e Citation Metrics” público

Cadastro no 
ReseacherID

Preencher os campos conforme solicitado e, 
após, clicar em submit
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Para alterar a senha 

Cadastro no 
ReseacherID

Preencher os campos conforme solicitado e, 
após, clicar em submit

IMPORTANTE: utilize o mesmo login/senha para sincronizar 
seu ResearcherID com a Web of Science e o EndNote Web, 
produtos da mesma empresa.
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1. Clicar em “Submit Changes on
Page” para salvar as alterações.

2. Clicar em Return to My Researcher Profile

Cadastro no 
ReseacherID
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Clicar aqui

Cadastro no 
ReseacherID

13



Aparecerá a opção para criar um registro no ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID). É possível criar 
uma conta (“I would like to create an ORCID record”). 
Ao criar uma conta no ORCID você será capaz de vinculá-
la à sua conta no ResearcherID, centralizando as 
informações. 

ORCID é um número que identifica cientistas e outros autores acadêmicos e contribuidores.
https://orcid.org

2º passo: Integrar o ResearcherID com o ORCID para 
automatizar envios futuros

Integração 
com o ORCID
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https://orcid.org/


Cadastro no 
ORCID

3º passo: Cadastro no ORCID
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Cadastro no 
ORCID

Preencher com os dados solicitados, 
após, clicar no botão “authorize”
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Atenção:
Verifique se o nome que aparece é o 
mesmo que está cadastrando

Caso não, clique aqui para 
continuar o registro

Cadastro no 
ORCID
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Cadastro no 
ORCID
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Web of Science

Iniciar o processo de cadastro aqui

4º passo: Acesse a Web of Science e faça seu cadastro com o 
mesmo login e senha do ResearcherID

https://webofknowledge.com/
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https://webofknowledge.com/


Cadastro na 
Web of Science
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Cadastro na 
Web of Science
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Clicar no “+” para abrir a 
busca por autor

Pesquisando a 
Produção Científica

5º passo: Pesquise sua produção Científica e salve no 
EndNote Online
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Clicar aqui para adicionar 
variações do nome do autor

Para fazer a busca 
clicar aqui

Jim

Pesquisando a 
Produção Científica
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Salvando a
pesquisa no 
EndNote
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Fazer seu login ou clicar 
em “Registro”, caso ainda 
não tenha cadastro

Cadastro no 
EndNote

6º passo: Cadastro no EndNote online com o mesmo 
login/senha
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Salvando a 
pesquisa no
EndNote
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Salvando a 
pesquisa no 
EndNote
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Registros no 
EndNote

Pronto. Sua produção da Web of Science está toda no EndNote. 

Como juntar a produção de outras bases de dados ou atualizar?
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Busca na Scopus

Krieger e

7º passo: Pesquise sua produção na Base Scopus

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


Busca na Scopus
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Importar para
o EndNote

8º passo: Junte sua produção no EndNote

31



Ao exportar será criado um arquivo “scopus.ris” no seu computador

Importar para
o EndNote

Retornar ao EndNote;
Clicar em “Organizar”;
Escolher “Gerenciar meus 
grupos” para criar um novo
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Importar para
o EndNote

1 2

3
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Selecionar o arquivo no seu 
computador;
Escolher a opção “RefMan
RIS”;
Escolher a pasta para a qual 
deseja importar as referências

Importar para
o EndNote

Resultado da importação da 
Scopus para o EndNote
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9º passo: Remova as duplicações entre as duas bases de 
dados (WOS e Scopus) no EndNote

Remover 
duplicações 
no EndNote
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Remover 
duplicações 
no EndNote
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Importar do 
EndNote para o
ResearcherID

10º passo: Feita a verificação de qualidade de sua produção, 
envie para o ResearcherID.

IMPORTANTE: como já sincronizamos com o ORCID, não é 
necessário reenviar, isto será automático.

37



Importar do 
EndNote para o
ResearcherID

Periodicamente atualize sua produção das bases de dados WOS 
e Scopus, por meio do EndNote, para o ResearcherID. Ele se 
encarregará de atualizar no seu ORCID.
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Av. Dr. Arnaldo, 455 • Cerqueira César

São Paulo • Brasil • 01246 903 

www.fm.usp.br

/fmuspoficial • /fmuspoficial

/bibliotecafmusp/ @bibliotecafmusp bibliotecafmusp
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