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Assunto: Consórcio naciona l do ORClO

o ORelO é um identificador digital persistente que permite conectar pesquisadores às suas

afiliações e atividades, através da integração com editoras, agências de financiamento e bases de
dados. Com isso, é possível através de urna única entrada de dados, recuperar automaticamente
informações de pesquisa que já estej am registradas em uma fonte validadora. Isso assegura
menor trabalho manual para os pesquisadores proverem informações de publicações e pesquisa a
distintos sistemas demandantes e também garante maior qualidade dos dados.
No que diz respeito à CAPES, a adoção do ORelO nos sistemas de informação será um ganho
importante em agilidade e qualidade. Pretendemos que isso se dê principalmente na Plataforma
Sucupira, que registra dados de programas de pós-graduação, em sistemas de concessão de bolsas
e fomento e nos sistemas de editais de projetos internacionais. Contudo, isso não representa todo
o Necossistema" de informações em pesquisa.
Entendemos ser fundamental a participação de outros atores que detêm informações pertinentes

ã completude do universo da pesquisa no Brasil. Assim, em nossas tratativas com a equipe do
ORelO, em vias de assinar o contrato que permite troca mútua de informações entre as bases de
dados, identificamos a possibilidade de criação de um consórcio entre agências e instituições de
ensino. De inicio e para o primeiro ano, planejamos a criação do consórcio com cinco membros
para um projeto piloto e gostariamos de convidá-lo a fazer parte.
Isso implica na assinatura de um contrato por um ano no valor total de USS 30.000 (trinta mil
dólares), sendo US$ 6.000 por membro. O serviço garante acesso total ã base de dados do ORCIO,
tanto no sentido de importar automaticamente as informações dos pesquisadores para os
sistemas organizacionais, tanto no sentido inverso, por exemplo, salvando dados que as agências
possuem no registro do pesquisador. Dessa forma, garante-se interoperabilidade entre os
sistemas.
Ressalta-se que a iniciativa do ORCID vem para agregar conteúdo de fontes validadoras,
funcionando de maneira complementar aos sistemas já operantes nas agências. A CAPES se
prontifica a fornecer todo o apoio necessário para a implementação deste consórcio e contamos
também com a parceria e a expertise de cada um no sentido de concretizar este projeto.
Estamos ã disposição para maiores esclarecimentos.
Cordialmente,

