Registro de
Financiador
O Registro de financiador permite que todos tenham transparência no financiamento
de pesquisa e seus resultados. É um registro aberto e único de identificadores
persistentes de organizações que concedem subsídios em todo o mundo.
Como boa prática, os autores reconhecem o apoio e as
contribuições para suas pesquisas em seus artigos publicados.
Esse suporte pode ser financeiro, como uma concessão de
subsídio ou salário; ou prático, como o uso ou empréstimo de
instalações e equipamentos especializados. Eles fazem isso
listando a agência de financiamento e o número da concessão
em algum lugar de seu artigo, geralmente na primeira ou última
página, ou na seção de agradecimentos ou em nota de rodapé.
Os editores incluem essas informações em seus metadados
quando registram conteúdo conosco, para que elas possam
ser correspondidas com os milhares de financiadores e seus
IDs exclusivos listados em nosso Registro de financiador.
Isso significa que qualquer um pode fazer conexões para, por
exemplo, identificar quais financiadores investem em certos
campos de pesquisa.
O Registro de financiador permite que várias partes
compreendam melhor o cenário de financiamento da pesquisa:
•	Pesquisadores podem ler e avaliar textos sabendo quem
financiou o trabalho;
•	Instituições de pesquisa podem monitorar a produção
publicada de seus pesquisadores;
•	Editores podem acompanhar quem está financiando seus
autores, e verificar se eles estão cumprindo as metas do
financiamento;
•	Provedores de serviços podem oferecer recursos integrados de
economia de tempo a seus usuários; e
•	Financiadores podem acompanhar facilmente o alcance
e retorno do trabalho que apoiaram.
O Registro é atualizado a cada 4 a 6 semanas, aproximadamente,
com financiadores novos e atualizados. Obrigado à Elsevier pelo
apoio doado para este valioso recurso comunitário.

Introdução – conectar financiamento
com conteúdo
Pesquise 18,664 financiadores
conectados a 2,336,462 trabalhos
publicados com os dados de
financiamento
Pesquisar financiadores...
Qualquer pessoa interessada pode simplesmente inserir
o nome de uma organização na barra de pesquisa em
search.crossref.org/funding para visualizar conteúdos
conectados a fontes de financiamento. Os metadados no
Registro de financiador também estão disponíveis abertamente
por meio da nossa API REST e, como um arquivo RDF para
download. O arquivo RDF fornece o nome do financiador, país,
tipo (federal, privado, etc.) e qualquer relacionamento com outra
entidade. As organizações podem facilmente criar metadados de
financiamento em suas próprias ferramentas, como sistemas de
rastreamento de manuscritos ou serviços de análise.

Boas práticas

Incentivamos os editores a coletar nomes de financiadores
e números de concessão de seus autores por meio de sistemas
de rastreamento de manuscritos (ou extraí-los das seções de
agradecimentos) e combiná-los com as IDs de Financiador
correspondentes do Registro. Feito isso, é fácil adicionar o nome
do financiador, o ID e o número de concessão como metadados
adicionais nos depósitos de registro de conteúdo da Crossref.

Registro de financiadores: como funciona

Nomes de financiadores

Você talvez tenha visto
nomes de financiadores em
artigos de pesquisa.

Os autores os colocam em lugares diferentes,
como primeira página, última página,
agradecimentos ou notas de rodapé.

Essa informação pode ser correspondida
com os milhares de financiadores e suas IDs
únicas listadas no Registro de financiador.

Nós disponibilizamos os dados de financiamento
abertamente, para que as pessoas possam
incluí-los em suas próprias ferramentas.

Os editores incluem essas informações
de financiamento em seus metadados
quando registram conteúdo conosco.

Pesquisadores podem ler e avaliar textos
sabendo quem os financiou. Instituições
de pesquisa podem monitorar a produção
publicada de seus pesquisadores.

Editores podem acompanhar quem está financiando
seus autores, e verificar se eles estão cumprindo
as metas do financiamento. Provedores de
serviços podem oferecer recursos integrados
de economia de tempo a seus usuários.

search.crossref.org/funding

Simplesmente insira o nome de uma organização
na barra de pesquisa para visualizar conteúdos
conectados a fontes de financiamento.

Com o Registro de financiador,
todos podem ter transparência
sobre o financiamento acadêmico
e seus resultados.

Financiadores podem
rastrear facilmente
o alcance e retorno do
trabalho que apoiaram.

