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Apresentação 

• O Digital Object Identifier (DOI) é um identificador 

digital único  e internacional atribuído a publicações 

científicas digitais, tais como, artigos, resumos, livros, 

capítulo de livros, anais, teses, normas, entre outros; 

• O DOI foi proposto em 1996 e iniciado em 1998, a 

fim de assegurar uma série de serviços como 

localização, gestão de direitos autorais, métricas de 

acesso e de referenciamento dos materiais digitais.



Agências de registro de metadados
• O sistema DOI consiste numa federação de agências de registro de 

metadados, as quais operam sob o padrão definido pela norma ISO 

26324 (2012).



Aquisição no Brasil

• Em 2014, Associação Brasileira de Editores Científicos 
(Abec) firmou um acordo com a CrossRef para facilitar a 
aquisição do DOI no Brasil;

• Os editores brasileiros ficam isentos de pagar uma taxa 
anual a CrossRef (desde que associado a Abec), apenas 
pagam pelo DOI solicitado para o objeto digital (1 dólar 
por DOI) em moeda nacional direto a Abec;

• É necessário que a instituição seja afiliada ao CrossRef;

• O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (Ibict) auxilia na orientação sobre o DOI.



Depósito de metadados
Figura 1: Depósito de metadados no sistema DOI

Fonte: Brito et al. (2016, p.10)



Modelo DOI

Figura 2:  DOI para periódicos (modelo) 

Fonte: IBICT (2015)
Figura 3:  DOI para artigo de periódicos (modelo) 

Fonte: IBICT (2015)



Consulta do DOI

• Inserir o número no campo para localizar o material, exemplo, 

10.1201/9781420009163 ou https://doi.org/10.1201/9781420009163

• Obs: Alguns links aparecem com o dx, http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00529, continuam 

funcionando, ao domínio no nome dx não é mais utilizado

https://www.doi.org/

https://doi.org/10.1201/9781420009163
https://doi.org/10.1201/9781420009163
http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00529


Preenchimento automático de 

metadados nos sistemas 

• Facilita o preenchimento dos metadados pelos autores nos 

sistemas, além de garantir autenticidade das informações.



Quando se adiciona um DOI, ao cadastrar publicações, e o 

pesquisador não ser identificado como autor, o C. Lattes 

automaticamente faz um alerta e não permite a indexação
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International Standard Name Identifier

(ISNI)

• A forma de identificar a organização pode levar a erros de 
identificação de autor e problemas na recuperação das 
publicações, assim como dificulta a recuperação para os 
rankings universitários internacionais.

• Pode haver mudança de nome e endereço das instituições, 
estas podem se mesclar, se subdividir, etc. 

• Ex. USP, Universidade de São Paulo, Univ San Paolo, 
University of São Paulo, School of Medicine of São Paulo 
University, Faculdade de Medicina, FMUSP, ESALQ, Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, etc.



International Standard Name Identifier

(ISNI)

• É um Identificado Digital persistente para 

Organizações, certificado pela Organização 

Internacional de Normalização (ISO), possibilita a  

desambiguidade ou evitar dúvidas de identificação;

• A Universidade de São Paulo está registrada sob o 

ISNI 0000 0004 1937 0722.
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