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Gerenciadores de Referência: funções

 Criar e organizar uma biblioteca pessoal
de referências, imagens e PDFs;

 Facilitar a organização de suas leituras,
reunindo referências bibliográficas
automaticamente a partir de bases de
dados ou do seu computador;

 Facilitar o fichamento (agregando
anotações, resumos, comentários);



Gerenciadores de Referência: funções

 Formatar citações instantaneamente de
acordo com as normas da ABNT,
Vancouver ou outras;

 Gerar referências bibliográficas;

 Compartilhar referências com pares, entre
outras.



O que é o Mendeley?

O Mendeley é um gerenciador de
referências bibliográficas gratuito que
também pode ser utilizado como uma rede
social acadêmica.

Possui versões: Desktop, Web, Mobile

Pode ser usado com sistemas: Windows,
Apple, Linux, iOS, Android.



MENDELEY
Versões:

Web
Desktop



Mendeley Desktop

 Insere tags e notas nos arquivos;

 Organiza referências em pastas;

 Cria grupos de referências.



Mendeley Web
A versão Web serve como um “complemento”
ao Desktop, pois permite:

 Promover seu perfil de pesquisador e divulgar suas
publicações;

 Visualizar a estatística de acesso às suas
publicações;

 Pesquisar grupos, pessoas e papers;
 Adicionar papers (referência e/ou PDF);
 Seguir grupos e pessoas;
 Organizar referências em pastas;
 Criar grupos de referências (rede social científica).



Como funciona o Mendeley?

Exporta os arquivos das referências 
que localizados no desktop

Exporta as referências diretamente das 
bases de dados



Criando uma conta
Para usar esta ferramenta, é necessário criar a
conta online (para a versão web) e baixar o
Desktop (para acesso à esta versão):

1. Acesse: www.mendeley.com

2. Clique em “Create a free account”

3. Insira seus dados (nome, e-mail, senha) e clique
em “Continue”

4. Complete os dados do seu perfil público e
clique em “Create account”





MENDELEY
Web



Criar conta



Perfil



Perfil
Para fazer uso do Mendeley como uma rede social
acadêmica é necessário atualizar o seu perfil:

1. No topo direito da página, clique em cima do seu 
nome;

2. Clique em “Edit Profile”;

3. Preencha seus dados (grau acadêmico, titulação, 
localização, disciplina) e depois clique em “Save”;

4. Complete seu perfil, adicione: foto, áreas de 
interesse, descreva suas atividades, etc.



Perfil: edição



Perfil: rede social



MENDELEY
Desktop



Instalando o Mendeley Desktop

Baixe a versão Desktop no seu computador ou
notebook:

1. Clique em “References Manager” no final da
página, ao lado direito;

2. Faça o download em “Download Mendeley 
Desktop”;

3. Execute o programa ou salve e execute;

4. O ícone do Mendeley Desktop será instalado na
sua área de trabalho;

5. Clique no ícone;

6. Insira seu e-mail e senha cadastrados.



Instalando o Mendeley Desktop



Instalando o Mendeley Desktop





Interface do Mendeley Desktop



Instalando o plugin nos editores de
texto

Para inserir citações e referências em editores de
texto é necessário instalar o plugin para o MS Word
ou Libre Office Writer:

1. No Desktop, clique no menu “Tools”;

2. Selecione o editor desejado: clique em “Install MS
Word Plugin” ou “Install Libre Office Plugin”;

3. Aparecerá uma mensagem indicando que o 
plugin foi instalado com sucesso.



Instalando o plugin nos editores de
texto

No Word:



Instalação do plugin “Web Importer”

Para salvar referências diretamente de sites e bases
de dados é necessário instalar o plugin “Web
Importer”.

1. No Mendeley Desktop, clique no menu “Tools” e
selecione “InstallWeb Importer”

2. Arraste o botão “Save to Mendeley” para sua
barra de favoritos.



Instalação do plugin “Web Importer”

Para salvar referências diretamente de sites ou
bases de dados é necessário instalar o plugin “Web
Importer”. É possível importar a partir de mais de 50
fontes:



Instalação do plugin “Web Importer”



Enviando referências de base de dados
para o Mendeley (faça uma busca no
Pubmed)



Os itens adicionados podem ser vistos na
pasta “Recently Added”



Sites que podem ser usados com o
botão “Import to Mendeley”



Importante!

Ao inserir referências ou fazer qualquer
alteração/inclusão na versão Desktop, será
necessário o uso da função “sincronização” com as
versões Web e/ou Mobile, clicando no botão “Sync”



Criando pastas e subpastas

Para melhor organizar suas referências, você pode criar
pastas e subpastas antes de iniciar sua pesquisa:

Há duas formas de criar pastas:

a) Clicar no ícone “Create a new folder”

b) Clicar em “Create folder”



a) Create a new folder (pastas)
1. Clique no ícone (pasta com sinal de mais) “Create a

new folder”

2. Logo abaixo aparecerá um espaço para você inserir
um nome para sua pasta. Por exemplo: “Curso”;



a) Create a new folder (subpastas)
3. Para criar uma subpasta, clique com o botão direito

do mouse em cima da pasta;

4. Selecione “New folder” e dê um nome.



Dica!

Muitos recursos podem ser utilizados clicando

com o botão direito do mouse, com ele você

tem muitos atalhos. Experimente!



b) Create folder (pastas)

1. Em “My Library”, clique em “Create folder”;

2. Aparecerá um espaço para você inserir um nome
para sua pasta:



b) Create folder (subpastas)

3. Para criar uma subpasta, clique com o botão direito
do mouse em cima da pasta;

4. Selecione “New folder” e dê um nome:



Arrastando pastas

1. Arraste pastas para dentro do Mendeley Desktop;
2. O Mendeley, automaticamente, lê os metadados de

arquivos em PDF;

3. Quando não for possível ler os metadados, o 
Mendeley permite outros recursos para completar as 
informações.

É possível arrastar qualquer tipo de arquivo para dentro
do Mendeley, porém, ele vai ler os metadados apenas
de arquivos em PDF.



Arrastando pastas



Adicionando arquivos

1. No Mendeley Desktop, clique no menu do primeiro
ícone (desenho de uma folha em branco com sinal
de mais) e depois clique em “Add Files”;

2. Selecione o arquivo a ser adicionado e depois clique
em “Abrir”:



Adicionando pastas

1. No Mendeley Desktop, clique no menu do primeiro
ícone (desenho de uma folha em branco com sinal
de mais) e depois clique em “Add Folder”;

2. Selecione a pasta a ser adicionada e depois clique
em “OK”;

3. O conteúdo da pasta será adicionado à pasta que
estiver selecionada no Mendeley Desktop:



Adicionando pastas assistidas
Nesta opção você seleciona uma ou mais pastas do
seu computador e, ao adicionar PDF’s nelas, eles serão
automaticamente importados para o Mendeley. É uma
“pasta assistida”.

1. No Mendeley Desktop, clique no menu do primeiro
ícone (desenho de uma folha em branco com sinal
de mais) e depois clique em “Watch Folder”;

2. Escolha a(s) pasta(s) e clique
em “Apply” e depois em “OK”:



Adicionando Referências no 
Mendeley...



Adicionando referências: através do “Add
Entry Manually”
Esta opção permite adicionar referências
manualmente, ou seja, você tem que digitar os dados
do documento. Há 20 tipos de documentos:

a) Bill = documento jurídico
b) Book = livro
c) Book Section = capítulo de livro
d) Case = caso
e) Conference Proceedings = evento científico
f) Generic = genérico (default)
g) Journal Article, etc.



Adicionando referências: através do “Add
Entry Manually”
1. No Mendeley Desktop, clique no menu do primeiro

ícone (desenho de uma folha em branco com sinal
de mais) e depois clique em “Entry Manually”;

2. Selecione o tipo de documento;

3. Preencha o formulário com os dados necessários;

4. Clique no botão “Save”



Adicionando referências: através do
“Save to Mendeley”
Para usar o recurso do botão “SavetoMendeley” é
necessário instalar o plugin“Web Importer”. Este botão
permite salvar registros bibliográficos diretamente de
bases de dados, buscadores e catálogos bibliográficos.

O botão “Save to Mendeley” pode ser usado em mais
de 54 sites.
Serão apresentados exemplos usando os sites:

a) Scopus*: www.scopus.com

b) PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed



Importante!

Algumas bases de dados tem restrição de

acesso, ou seja, você somente conseguirá

acessá-las se fizerem parte de conteúdo do

Portal CAPES, ou se for uma das bases que a

sua Instituição paga para ter acesso.



Adicionando referências: através do
“Save to Mendeley”

a) Scopus

1. Acesse o site Scopus: www.scopus.com

2. Insira o termo e selecione o campo para pesquisa

3. Após a apresentação dos resultados, selecione a(s)
referência(s) de interesse

4. Clique no botão “Export”

5. Clique em “Save to Mendeley”



Adicionando referências: através do
“Save to Mendeley”



Adicionando referências: através do
“Save to Mendeley”



Adicionando referências: através do
“Save to Mendeley”

b) PubMed
1. Acesse o site PubMed: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

2. Insira o termo e selecione o campo para pesquisa;

3. Após a apresentação dos resultados, clique no botão
“Save to Mendeley”;

4. Insira seu login e senha cadastrados no site do 
Mendeley, se necessário. 

5. Para adicionar a referência de seu interesse, clique 
no sinal de mais (+) ou clique em “Save all” para 
salvar todas as referências;



Adicionando referências: através do
“Save to Mendeley”

b) PubMed
6. Após selecionar as referências, clique em “Edit” para 

salvá-la em uma pasta específica;

7. Selecione a pasta que deseja adicionar as 
referências;

8. Insira tags, se quiser;

9. Clique em “Update”



Adicionando referências: através do
“Save to Mendeley”

b) PubMed



Adicionando referências: através do
“Save to Mendeley”

b) PubMed



Importando arquivos

Quando não for possível utilizar o botão “Save to
Mendeley” para adicionar referências, há a opção
de salvar o resultado da pesquisa em um arquivo e
importá-lo para o Mendeley Desktop.

É possível importar registros (somente os
metadados) de:

1) bases de dados,

2) gestores bibliográficos.



Importando arquivos

SciELO

1. Acesse o site Scielo: www.scielo.org

2. Insira o termo e selecione o campo para pesquisa

3. Selecione a(s) referência(s) de interesse

4. Clique em “Exportar”

5. Selecione o formato de exportação “RIS”

6. Selecione “Esta página”, “Itens selecionados” ou 
“Todos os registros”. 

7. Salve o arquivo (faça download) e clique em “OK”



Importando arquivos

SciELO

8. No Mendeley Desktop, clique em “File” e depois 
clique em “Import”

9. Escolha a opção “RIS – Research Information
Systems”

10. Selecione o arquivo salvo e clique em “Abrir”
11. Veja as referências importadas

Você também pode arrastar o arquivo para o
Mendeley!



Importando arquivos

SciELO



Importando arquivos

SciELO



Importando arquivos

SciELO



Importando arquivos

SciELO



Ícones



Metadados

Para que a referência esteja correta no seu
texto, é de suma importância que os
metadados estejam corretos e completos.

Pode acontecer de os metadados não serem
importados corretamente dos sites, bases etc.

Por isso, sempre revise todos os metadados.



Metadados

Verifique se:

 O tipo de documento confere com os
metadados. Por exemplo: os metadados
são de um artigo científico, mas o tipo
de documento pode estar como página
da Internet ou genérico. Isso acarretará
problemas na referência final.



Metadados

Compare estes exemplos:



Metadados

Type: Journal Article (OK)
IVIE, R.; TESFAYE, C. L. Women in physics: A tale of
limits. Physics Today, v. 65, n. 2, p. 47–50, 2012.

Type: Web Page (Errada)
IVIE, R.; TESFAYE, C. L. Women in physics: A tale of
limits. 2. Disponível em: 
<http://www.scopus.com/inward/record.url?
eid=2-s2.0-
84857245269&partnerID=40&md5=7728932f1cec907ba
d092c9ca71a743b>.



Metadados

Todos os campos são editáveis, você pode
alterar e adicionar informações. Veja os
metadados na aba “Details”.

1. Clique em “Type” para alterar o tipo de
documento

2. Clique logo abaixo (ou ao lado) do nome
do campo para adicionar informações etc.



Metadados



Recuperar metadados pelo DOI,
ArXiv ou PMID

É possível recuperar metadados através dos
identificadores digitais* ArXiv, DOI e PMID.

Quando houver estas informações nos
detalhes, clique no ícone “lupa” que o
Mendeley tentará completar os metadados.



Recuperar metadados pelo DOI,
ArXiv ou PMID

Se este recurso não funcionar, os metadados
terão que ser adicionados manualmente.



Recuperar metadados pelo DOI,
ArXiv ou PMID

Identificadores digitais são números
específicos de um documento digital. Esses
números garantem a originalidade e
localização do documento na Internet.
Maiores informações nos sites:

ArXiv: http://arxiv.org/

DOI: https://www.doi.org/

PMID: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed



Verificar duplicatas e função “Merge”

Pode acontecer de você importar ou salvar
referências iguais provenientes de bases de
dados e sites diferentes. Para que não haja
duplicatas em sua biblioteca, é possível
verificar, excluir e unir duplicatas (função
“Merge”).



Verificando duplicatas e função
“Merge”

Você pode verificar se há duplicatas em toda
a sua biblioteca (All Documents), em uma
pasta ou grupo.

1. Clique na pasta que você deseja verificar;

2. Clique em “Tools”;

3. Clique em “Check for duplicates”.



Verificando duplicatas e função
“Merge”

4. Verifique as situações que podem ocorrer:
• Sem duplicatas: não há referências 

duplicadas.
• Duplicatas sem campos conflitantes: clicar 

no botão “Confirm Merge”.
• Duplicatas com campos conflitantes:

verificar se os campos estão corretos e
depois clicar no botão “Confirm Merge”.



Verificando duplicatas e função
“Merge”

•Clique duas vezes para expandir e visualizar
as duplicatas. Os campos conferidos pelo
Mendeley aparecem selecionados.

• Se após conferir os campos e verificar que
alguma referência não está duplicada,
clique no botão “Not a duplicate”.

• Use as teclas Ctrl + z para desfazer o proce-
dimento.



Verificando duplicatas e função
“Merge”



Verificando duplicatas e função
“Merge”



Verificando duplicatas e função
“Merge”



Verificando duplicatas e função
“Merge”



Verificando duplicatas e função
“Merge”



Adicionar anexos

Caso o anexo do documento não seja
adicionado junto com os metadados, você
pode adicioná-lo. É possível adicionar
qualquer tipo de documento como anexo.
É possível adicionar vários arquivos diferentes
à mesma referência.
1. Em “Details“ clique em “Add files“;
2. Adicione o arquivo e clique em “Abrir“;
3. Para excluir arquivo, clique no ícone x.



Adicionar anexos



Adicionar anexos



Inserir notas

Insira suas notas e observações na aba
“Notes” do Mendeley Desktop. É possível
pesquisar nas notas. Você também pode
colocar a fonte em negrito, itálico e
sublinhado.



Inserir notas

As abas “Contents” e “Enrichments” são
preenchidas automaticamente pelo
Mendeley, quando for possível extrair as
informações (sumário, figuras, tabelas etc.)



Visualizador do PDF

Você pode abrir seus arquivos PDF através do
Mendeley, desta forma é possível utilizar vários
recursos. Com o Visualizador de PDF integrado
ao Mendeley você pode:

• fazer anotações no texto;
• realçar o texto;
• exportar PDF com anotações;
• enviar por e-mail



Visualizador do PDF

• retornar a última página que você
visualizou;

• abrir vários documentos simultaneamente

Em documentos de grupos privados, é
possível trabalhar simultaneamente fazendo
anotações neles.

Outros tipos de documentos são aberto em
uma janela externa.



Visualizador do PDF

Para abrir o PDF em uma
janela externa, clique com
o botão direito do mouse
em cima do item, depois se-
lecione “Open File
Externally”.



Visualizador do PDF

1. Clique no ícone do documento PDF que
deseja abrir;

2. O PDF será aberto em outra aba dentro do
Mendeley;

3. Use os recursos da barra de ferramentas
para fazer anotações, realçar, copiar etc.



Visualizador do PDF
Alguns recursos interessantes:

• Select: ao selecionar um trecho do texto, é possível
escolher entre adicionar nota (Add Note), copiar
trecho para colar em algum documento (Copy);

• Highlight: destaque trechos do texto;

• Note: adicione anotações e observações

• Share: envie o documento por e-mail, incluindo as
anotações e destaques. Para a outra pessoa
acessar o documento, é necessário que ela tenha
login e senha e o Mendeley Desktop instalado



Visualizador do PDF



Visualizador do PDF



Visualizador do PDF



Visualizador do PDF



Copiando referências

Você pode copiar (somente) referências a
partir do Mendeley Desktop.
1. Selecione as referências;

2. Clique com o botão direito do mouse em 
cima do grupo de referências;

3. Clique em “Copy as” e depois em 
“Formatted Citation”;

4. Cole as referências onde desejar 
(documento, e-mail etc.)



Copiando referências



Copiando referências



Pesquisar nos meus documentos
Pesquise no texto integral ou em campos
específicos. A busca no texto integral é feita
somente em documentos PDF.

Você também pode pesquisar nos campos:

•Autores (Authors)
•Títulos (Titles)
•Título dos periódicos (PublicationNames)
•Ano (Year)
•Notas (Notes)



Pesquisar nos meus documentos
No Mendeley Desktop, utilize o campo do
lado direito.



Pesquisar nos meus documentos

Observações:

• Você pode combinar campos;

• Pesquisar em todos seus documentos ou 
pesquisar em uma pasta específica;

• Quando você não seleciona nenhum 
campo, o Mendeley busca em tudo, 
inclusive no texto completo



Pesquisar nos meus documentos



Inserindo Citações e Referências em
Editores de Textos



No texto:
Segundo Rodrigues, Taga e Vieira “até o presente,
existem uma diversidade de ferramentas disponíveis
para trabalhar com objetos de aprendizagem em
ordem para implementar modelos abertos [...]”

Na lista de referências:
RODRIGUES, Rosângela Schwarz; TAGA, Vitor ; VIEIRA,
Eleonora Milano Falcão. Repositórios Educacionais:
estudos preliminares para a Universidade Aberta do
Brasil. Perspect Ciênc Inf. 2011, v.16, n.3, p.181-207.



Inserindo citação no Word

Para citar no MS Word:

1. Clique em “Referências”;

2. Clique em “Insert Citation”;

3. Pesquise pelo autor, título ou ano;

4. Ao começar a digitar, o Mendeley trará os 
resultados encontrados na sua Biblioteca;

5. Selecione a referência e clique em “OK”



Inserindo citação no Word

6. Você pode inserir várias citações simulta-
neamente. Clique em “Search for additional
reference” e insira a outra  referência;

7. Clique em “OK”;

8. Você também pode inserir citações de um 
grupo específico;

9. Selecione o grupo;

10. Pesquise uma referência.



Inserindo citação no Word



Inserindo citação no Word



Inserindo citação no Word



Importante!

O Mendeley insere a lista de referências após
um determinado comando. Depois, as outras
referências serão adicionadas (de forma
automática) juntamente com as citações.

A lista de referências será adicionada onde o
cursor estiver posicionado.

Clique em “Insert Bibliography”. Este coman-
do é usado nos dois editores de texto (MS
Word e LibreOffice Writer).



Estilos bibliográficos

Para alterar o estilo bibliográfico no MS Word:

1. Clique em “Style”;

2. Clique em “More Styles”



Estilos bibliográficos

3. Vejas os estilos instalados na aba “Installed”;

4. Instale outros estilos na aba “Get more 
styles”;

5. Pesquise um estilo;

6. Clique no estilo desejado e clique em 
“Install”;

7. Clique em “Done”.



Estilos bibliográficos



Estilos bibliográficos



Estilos bibliográficos



Estilos bibliográficos

8. Para usar o estilo, clique em “Use this Style”

9. Clique em “Done”

Veja o exemplo de estilo ABNT:



Estilos bibliográficos



Editar citação (Word)

1. Clique dentro da citação;

2. Clique no botão “Edit Citation”. Ao clicar
na citação, o botão “Insert Citation” é
alterado para “Edit Citation”;

3. Ao abrir a janela de edição, clique 
novamente em cima da citação que deseja 
alterar;

4. Você pode incluir: número das páginas, 
prefixo, sufixo ou suprimir autor 

5. Clique em “OK”



Editar citação (Word)



Editar citação (Word)

Ao alterar uma citação manualmente, o
Mendeley emitirá uma mensagem
perguntando se você quer manter a
alteração.



Importante!

Se você abrir seu arquivo em um computador
que não tem o Mendeley instalado e fizer
alterações, ao abrir o mesmo arquivo em um
computador que tem o Mendeley, ele emitirá
a mesma mensagem.



Converter documentos

Ao utilizar o Mendeley para inserir citações e
referências, observe que o fundo fica cinza.

Este “fundo cinza” são os campos do
Mendeley (macros).



Converter documentos

Você pode converter um documento do MS

Word em um documento do LibreOffice Writer

ou salvá-lo sem os campos do Mendeley.



Converter documentos

Para salvar sem os campos:

1. Clique em “Export”;

2. Clique em “Without Mendeley Fields”;

3. Salve o documento.



Converter documentos

Este documento salvo será um documento do
Word comum.

Para incluir citações e alterar estilos, use o
documento com os campos do Mendeley
(fundo cinza).



Configurado preferências

Para utilizar melhor as funcionalidades do Mendeley,
configure as opções:

a) Document Details: tem a função de selecionar os
metadados que devem aparecer na aba detalhes
da referência;

b) File Organizer: tem a função de fazer backup dos
arquivos em PDF’s e renomear esses arquivos
conforme sua preferência.



a) Document Details

Para utilizar melhor as funcionalidades do Mendeley,
configure as opções:

1. No Mendeley Desktop, clique em “Tools” e depois em
“Options”;

2. Selecione o menu “Document Details;

3. Em “Document type” selecione um tipo de 
documento;

4. Selecione os metadados clicando na “caixinha”;

5. Clique em “Apply” e depois em “OK”.



a) Document Details



b) File Organizer

Na opção “File Organizer”, o Mendeley organiza e
renomeia automaticamente seus arquivos em PDF,
facilitando a localização dos arquivos em uma pasta
fora do Mendeley, além de fazer cópia (backup) dos
seus arquivos em PDF:

Há três opções para serem selecionadas:

1. Organize my files;

2. Sort files into subfolders e

3. Rename document files.



b) File Organizer

1. Crie uma pasta no seu computador e dê o nome que
preferir. Por exemplo: Backup, BKP, Mendeley BKP etc.

2. No Mendeley Desktop, clique em “Tools” e depois em
“Options”;

3. Selecione o menu “File Organizer”;

4. Selecione a caixinha do “Organize my files”;

5. Clique em “Browser” e selecione a pasta que você
criou para fazer o backup;

6. Selecione a caixinha “Sort files into subfolders”. Esta
opção serve para organizar os documentos em
pastas;



b) File Organizer

7. Defina as opções para organizar os arquivos em PDF.
Arraste as opções para dentro de “Folder path”.
Você pode organizar por: título do artigo (Title), título
do periódico (Journal), autor (Author) e ano (Year);

8. Clique em “Apply” e depois em “OK”;

9. Abra a pasta que você criou para backup e veja
seus arquivos organizados em pastas;

10. Selecione a caixinha “Rename document files”;

11. Em “File name”, defina as opções para organizar os
arquivos em PDF. Arraste as opções para dentro de
“File name”. Você pode organizar por: título do artigo
(Title), título do periódico (Journal), autor (Author) e
ano (Year);



b) File Organizer

12. Clique em “Apply” e depois em “OK”

13. Abra a pasta que você criou para backup e veja
seus arquivos em PDF



b) File Organizer

Arquivos organizados por título do artigo e ano, na
pasta criada para backup:



b) File Organizer

Arquivos organizados em subpastas por título do
periódico, na pasta criada para backup:
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