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Mendeley é um gerenciador de referências e uma rede social 

acadêmica que ajudará você a organizar a sua pesquisa, colaborar 

com outras pessoas on-line e descobrir as pesquisas mais recentes. 

(FONTE: https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/mendeley)

 Software gratuito (Elsevier)

 Multiplataforma (Linux, Windows, Mac)

 Compatível com navegadores conhecidos (Firefox, Chrome, 

Safari...).

https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/mendeley


O QUE É GERENCIADOR 
DE REFERÊNCIAS

Uma plataforma (biblioteca) que

reúne em um só lugar a

bibliografia coletada durante

uma atividade de pesquisa

(PDFs e metadados), que faz a

gestão das chamadas de

citações durante a escrita de

um trabalho acadêmico e gera

automaticamente a lista de

referências usadas neste

trabalho.



PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

ORGANIZAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

• Reúne conteúdo salvo em diversos locais (PC, nuvem, drives).

• Facilita a leitura, fichamento, anotações e marcações de

documentos.

PRATICIDADE

• Formata citações e gera bibliografias automaticamente.

DESCOBERTA

• Importa com facilidade artigos de outros softwares de

pesquisa/bases de dados.

COLABORAÇÃO/VISIBILIDADE

• Permite compartilhamentos entre grupos de pesquisadores,

que podem colaborar de forma on-line.



SOLUÇÕES / OPÇÕES PARA DOWNLOAD

• Mendeley Reference Manager

• Mendeley Cite

• Mendeley Desktop

• Mendeley Web

• Mendeley Data

PLUGINS:

• Mendeley Web Importer

• Citation plugin

Versão tratada 

neste tutorial.



COMEÇANDO A USAR - www.mendeley.com  

O primeiro passo é 

criar uma conta!



COMEÇANDO A USAR

• Preencher informações pessoais e 

profissionais (a partir de seus dados a 

Elsevier cria seu perfil e pode sugerir 

uma rede de colaboradores e 

documentos relevantes para sua área 

de interesse).

• Feito isso o Mendeley Web já fica 

disponível.

• A partir daí se pode fazer o download

da versão do Mendeley desejada 

(Desktop ou Reference Manager).



COMEÇANDO A USAR

PARA BAIXAR MENDELEY DESKTOP:

1. Clique em Solutions

2. Clique em Mendeley Desktop 

3. Clique no botão Download now
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COMEÇANDO A USAR

Ao acessar sua 

biblioteca (o atalho 

deverá ficar salvo no 

seu desktop) digite e-

mail e senha escolhidos 

ao fazer a conta 

Mendeley e clique em 

Sign in. Para se manter 

logado, clique na caixa 

Stay signed in.



CONHECENDO O MENDELEY DESKTOP

No primeiro acesso o 

usuário é guiado de 

forma interativa através 

dos principais recursos 

da biblioteca do 

Mendeley. Clique em 

Next para avançar para 

o próximo recurso e ao 

final clique em Close.



CONHECENDO O MENDELEY DESKTOP

Biblioteca.

Barra de ferramentas.

Filtros.

Área de pré-visualização e 

edição dos documentos.

Menu 

principal.

Busca na

biblioteca.



COMO CONSTRUIR 
A BIBLIOTECA 
MENDELEY

EXISTEM DUAS FORMAS DE

CONSTRUIR E ALIMENTAR A

BIBLIOTECA MENDELEY:

1. A partir de documentos

pré-existentes no PC ou

outros drives.

2. A partir de documentos

que estão em bases de

dados.



ALIMENTAR A BIBLIOTECA A PARTIR DE DOCUMENTOS PRÉ EXISTENTES

• Clicar em “File”.

• Clicar em “Add files” (Usar menu

principal ou atalho).

• Irá abrir uma caixa com suas

opções de arquivos. Basta localizar

e selecionar o arquivo desejado e

clicar em “Abrir”.

• O arquivo irá aparecer na área

central do Mendeley (sua

biblioteca) – PDF e metadados.



ALIMENTAR A BIBLIOTECA A PARTIR DE DOCUMENTOS PRÉ EXISTENTES

• Outra forma: arrastar o arquivo da

pasta do Windows para a área

central do Mendeley

As duas opções podem ser

feitas para grupos de

documentos, porém é preciso

verificar se os metadados foram

enviados corretamente.



ALIMENTAR A BIBLIOTECA A PARTIR DE DOCUMENTOS EM BASES DE DADOS

COMO FUNCIONA

Exportar metadados da base 

Formatos RIS e BIBTEX (também ver 

“Outras opções”) 

Importar os metadados no Mendeley



PROCEDIMENTO PARA EXPORTAR METADADOS

• Entrar na fonte de informação

• Fazer a pesquisa

• Definir os documentos relevantes

• Selecionar o(s) documento(s) e “EXPORTAR” (ou ENVIAR

PARA / SEND TO)

• Escolher formatos RIS ou BIBITEX (ver “Outras opções”

quando as acima não estiverem disponíveis)

• Também verificar se está disponível a opção “ENVIAR

PARA O MENDELEY” – neste caso o arquivo vai para o

Mendeley Web, então é preciso sincronizar o Mendeley

Desktop quando abrir.



EXEMPLO – EXPORTAR METADADOS DA BASE DE DADOS MEDLINE Complete

2. Clicar no título para abrir.

1. Efetuar a 

pesquisa.



3. Clicar em Exportar.

EXEMPLO – EXPORTAR METADADOS DA BASE DE DADOS MEDLINE Complete



4. Escolher o formato 

adequado.

5. Clicar em Salvar.

EXEMPLO – EXPORTAR METADADOS DA BASE DE DADOS MEDLINE Complete



2. Selecionar as 

referências desejadas.

EXEMPLO – EXPORTAR METADADOS DA BASE DE DADOS PUBMED

3. Clicar em Send to.

4. Clicar em Citation manager.

1. Efetuar a pesquisa.



EXEMPLO – EXPORTAR METADADOS DA BASE DE DADOS PUBMED

4. Clicar em Create file.

O arquivo será 

baixado no 

computador (pasta 

Downloads) e 

deverá ser 

importado no 

Mendeley Desktop.



PROCEDIMENTO PARA IMPORTAR METADADOS

• Entrar No Mendeley Desktop.

• Clicar em File, em seguida em Import.

• Buscar as opções de arquivos (RIS ou BIBITEX) que

foram baixados e clicar.

• PRONTO! AS referências estarão disponíveis na sua

biblioteca Mendeley (Não os PDFs).

• Para importar metadados da PubMed o procedimento é

um pouco diferente (veja exemplo).

IMPORTANTE! É sempre necessário revisar os

metadados, corrigi-los e completá-los para que citações

e referências sejam geradas corretamente.



PROCEDIMENTO PARA IMPORTAR METADADOS DE BASES DE DADOS

Selecionar o formato que foi 

exportado na base de 

dados. Ao clicar, os 

metadados das referências 

serão importadas e 

aparecerão na área central 

(biblioteca) do Mendeley 

Desktop.



PROCEDIMENTO PARA IMPORTAR METADADOS DA PUBMED

1. Clicar na seta do ícone 

Add e em Add files

2. Na janela que abrir 

localizar e selecionar o 

arquivo .nbib

3. Clicar em abrir

As referências irão aparecer 

na sua biblioteca!



INSTALAR PLUGIN WEB IMPORTER

• Uma forma mais simples e rápida de enviar

referências diretamente de sites e bases de dados

para sua biblioteca.

• O Mendeley Web Importer detecta identificadores

de artigos na página sendo visualizada e

automaticamente busca metadados e PDFs completos

(caso disponíveis) para adicionar à sua biblioteca.

• A instalação pode ser feita a partir do Mendeley

Desktop ou diretamente na página web do Mendeley.



INSTALAR PLUGIN WEB IMPORTER

Para instalar o plugin:

• Clicar em Tools e em 

seguida em Install Web 

Importer. Uma página 

web irá abrir com a 

possibilidade de instalação.



INSTALAR PLUGIN WEB IMPORTER

A página web do Mendeley irá abrir 

com a possibilidade de instalação do 

plugin conforme o navegador web 

que o usuário estiver usando (neste 

caso Chrome). Clicar no botão Get

Web Importer for Chrome.



INSTALAR PLUGIN WEB IMPORTER

Ao clicar no botão Get Web Importer o 

usuário será redirecionado para a loja do 

navegador web onde a extensão deve ser 

baixada. No caso do Chrome, clique em 

Usar no Chrome.



INSTALAR PLUGIN WEB IMPORTER

Depois de instalado o Web 

Importer pode ser fixado na barra 

de ferramentas do navegador web, 

clicando no alfinete.



PESQUISA NA PUBMED COM WEB IMPORTER

1. Fazer a pesquisa.

2. Clicar no ícone da extensão Web 

Importer, situado na barra de 

ferramentas.

3. Na caixa de diálogo que abrir 

selecionar as opções desejadas ou 

selecionar tudo.

4. Selecionar a pasta da biblioteca onde 

deseja salvar as referências.

5. Clicar em adicionar.



PESQUISA NA PUBMED COM WEB IMPORTER

2. Clicar em Recently Added para 

visualizar as referências baixadas.

1. Clicar em Sync para baixar as 

referências na sua biblioteca.



PASTA MONITORADA – WATCHED FOLDER 

• É outra opção de incorporar documentos ao Mendeley

Como funciona:

• Você seleciona uma ou mais pastas no seu

computador e salva nelas os documentos que serão

usados no seu trabalho. O Mendeley irá puxar

automaticamente as referências na pasta que foi

marcada como “watched folder”.



PASTA MONITORADA – WATCHED FOLDER 

1. Clicar em Tools e em seguida 

em Options.

2. Clicar em 

Watched folders

3. Selecionar a(s) 

pasta(s)

4. Clicar em Ok.



LEMBRETES IMPORTANTES

• Sempre revisar metadados importados.

• Sincronizar o Mendeley antes de fechar.

• Quando houver necessidade de excluir documentos da

biblioteca fazer no Mendeley Desktop.

• Para melhor explorar as funcionalidades do Mendeley

é aconselhável que sejam salvos apenas arquivos

PDFs (não muito pesados).

• Para o caso de não se conseguir importar referências

elas podem ser inseridas manualmente, clicando em

File e depois em Add entry manually.



ORGANIZANDO SUA
BIBLIOTECA PESSOAL

O Mendeley possui um leitor

nativo de arquivos PDF, que

permite entregar uma série de

recursos para o usuário, como:

abrir arquivos em abas dentro

do Mendeley, fornecer

informações sobre metadados

e conteúdo do PDF, além de

vários recursos de edição.



ORGANIZANDO SUA BIBLIOTECA PESSOAL

FORMAS DE INTERAÇÃO COM O PDF

• Recursos de edição: copiar e colar, selecionar texto, fazer destaques

e criar notas – disponíveis nas versões desktop e web.

• Código de cores: organização e sistematização do conteúdo do PDF

de forma visual usando sistema de cores.

• As anotações (notes) feitas no texto ficam visíveis no menu vertical

lateral, na aba “Notes”.

• Neste menu lateral também existe a opção de “notas gerais”, onde

se pode fazer um fichamento do PDF, por exemplo.

• OBS.: antes de começar a fazer marcações e anotações é

imprescindível fazer a verificação de duplicatas.



FORMAS DE INTERAÇÃO COM O PDF



VERIFICAÇÃO DE DUPLICATAS

Verificar duplicatas é um importante passo a 

ser feito antes de editar PDFs ou começar a 

usar o Mendeley para citações e referências.

Para verificar referências duplicadas seguir o 

caminho:

1. Selecionar a pasta que deseja fazer a 

verificação (All Documents, por 

exemplo).

2. Clicar em Tools.

3. Clicar em Check for Duplicates.

1
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VERIFICAÇÃO DE DUPLICATAS

As duplicatas aparecerão na área central e as 

verificações deverão ser feitas no painel da esquerda.

Caso não haja conflito nos campos dos metadados, 

clicar em Confirm Merge.



ORGANIZANDO SUA BIBLIOTECA PESSOAL

USO DE TAGs

• É possível criar etiquetas para identificação de documentos na sua

biblioteca.

• São uma forma de categorizar documentos facilitando sua

descoberta.

• As tags ficam visualmente disponíveis no menu lateral direito

(campos de metadados).

• Para localizar os documentos basta usar o filtro “Filter by my tags” –

opção que se encontra disponível no menu lateral da esquerda.



USO DE TAGS

Opção de filtrar 

documentos pelas 

TAGs.

Visualização das 

TAGs de um 

documento 

selecionado.



FILTROS

Além das Tags, estes são outros 

filtros que podem ser usados 

para localizar os documentos 

dentro da biblioteca.

IMPORTANTE: para que os 

filtros funcionem é preciso ter 

qualidade nos metadados.



REVISANDO METADADOS

• Em caso de inconsistência nos metadados o Mendeley fará esta

indicação colocando um botão amarelo logo acima dos detalhes na

área dos detalhes do documento.

• Sendo necessária, a correção de metadados pode ser feita

manualmente, diretamente na área dos detalhes dos documentos

(Aba Details).

• Outra opção é fazer a busca automática das lacunas de metadados

através do número DOI (uma lupa ao lado estará disponível).

• Ainda, se pode buscar na rede do Mendeley para ver se outro

usuário da rede possui a mesma referência.



REVISANDO METADADOS

O Mendeley Desktop 

também avisa quais são os 

documentos que precisam 

de revisão de metadados. 

Para isso basta clicar em 

Needs Review e fazer as 

correções necessárias na 

aba Details.



PASTAS E SUBPASTAS

CRIAR PASTAS 

É uma forma fácil de organizar a 

biblioteca do Mendeley de acordo 

com o interesse de cada usuário.

Basta clicar em Create Folder no 

menu lateral da esquerda para criar 

pastas e subpastas e armazenar 

nelas as referências conforme 

assuntos relacionados.



PASTAS E SUBPASTAS

EDITAR PASTAS 

Clicando com o botão direito do 

mouse sobre umas das pastas é 

possível:

 renomear, remover, editar 

configurações e criar novas 

pastas ou grupo de pastas.

 Para enviar as referências paras 

as pastas basta arrastá-las a 

partir da área central.



EDITOR DE TEXTO

 Versões MS Word Plugin e

Mendeley Cite.

Além da comodidade de ter

sua biblioteca de referências

Mendeley, instalando um plugin

no editor de texto você

consegue fazer a adição das

chamadas de citação no seu

texto e gerar automaticamente

sua lista de referências.



INSTALAR O MS WORD PLUGIN

Clicar em Ok para 

finalizar a instalação.

Para instalar o plugin a partir do 

Mendeley Desktop:

1. Clicar no menu Tools.

2. Clicar em Install MS Word 

Plugin.



INSTALAR O MENDELEY CITE

Na página web do Mendeley:

1. Clicar no menu Solutions

2. Clicar em Mendeley Cite

3. Clicar Get Mendeley Cite



RESOLVENDO PROBLEMAS DO MS WORD PLUGIN

Se, depois de instalado, o pacote 

do plugin não aparecer no word:

1. Clicar no menu Arquivo

2. Clicar em Mais e em Opções

3. Na janela que abrir clicar em 

Suplementos

4. Em Gerenciar clicar na seta e 

escolher a opção 

Suplementos do Word

5. Clicar em Ir



RESOLVENDO PROBLEMAS DO MS WORD PLUGIN

6. Selecionar o suplemento Mendeley 

7. Clicar em Adicionar e em OK.

PRONTO! O plugin Mendeley

ficará disponível na aba 

Referências do documento word.



ESTILOS DE CITAÇÃO

• O Mendeley possui mais de 8 mil estilos de citação,

alguns conhecidos Vancouver, Chicago, Harvard, APA,

MLA, IEEE...

• Possui vários estilos de citação de revistas acadêmicas /

periódicos científicos (Nature).

• Por padrão, o Mendeley vem com o estilo APA. O estilo

pode ser trocado no Mendeley Desktop ou no editor de

texto.

• A ABNT não vem com o Mendeley, é necessário adicionar

este estilo.



TROCANDO O ESTILO DE CITAÇÃO NO MENDELEY

Para trocar o estilo de 

citação no Mendeley 

Desktop:

1. Clicar no menu View

2. Clicar em Citation Style

3. Selecionar o estilo na lista

4. Se o estilo desejado não 

estiver na lista clicar em 

More Styles e fazer a 

busca.



TROCANDO O ESTILO DE CITAÇÃO NO WORD

Para trocar o estilo de citação 

no editor de texto:

1. Na aba Referências clicar 

na seta de Style

2. Selecionar o estilo na lista

3. Se o estilo desejado não 

estiver na lista clicar em 

More Styles e fazer a 

busca (as opções irão abrir 

no Mendeley Desktop).



ADICIONAR ABNT

No Mendeley Desktop:

1. Clicar no menu View e em Citation Style

2. Clicar em Get More Styles

3. Digitar ABNT na área de busca

4. Escolher o estilo e clicar em Install

5. Finalizar clicando em Done



CAMPOS DE METADADOS

• LEMBRANDO QUE... Os metadados são o elementos

responsáveis para que citações e referências estejam

corretas!

• Algumas vezes a correção dos metadados pode ser

necessária, portanto é importante revisá-los depois da

importação. Ficar atento às inconsistências apontadas

pelo Mendeley (botão amarelo e Needs Review).

• Ainda, dependendo do tipo de documento que se tem na

biblioteca (legislação, relatório, etc.), campos específicos

de metadados podem ser necessários.



ADICIONAR CAMPOS DE METADADOS

No Mendeley Desktop:

1. Clicar em Tools

2. Clicar em Options

3. Clicar em Document Details

4. Selecionar qual o tipo de 

documento (Document type) 

que se quer alterar.

5. Marcar os campos de metadados 

necessários para referenciar o tipo 

de documento selecionado.

6. Clicar em OK para finalizar.



INSERIR CITAÇÃO

Depois de transcrita a citação no trabalho, posicionar o cursor no local onde 

será inserida a chamada.

Clicar em Insert Citation na aba Referências.

Buscar na Biblioteca do 

Mendeley a referência usada 

(Busca por autor, título ou ano).



INSERIR CITAÇÃO

Ao digitar a informação na caixa de 

busca a referência já aparece. Clique 

sobre ela para adicionar no texto.

Fazendo isso a chamada da citação aparece no 

texto no estilo pré-selecionado. 

Ao inserir a citação o Mendeley coloca autor e 

data, para aparecer o número de páginas é 

preciso editar a citação.



EDITAR CITAÇÃO

Para editar a citação e acrescentar o 

número da página:

1. Clicar em cima da citação (ela 

ficará selecionada, e o ícone 

Insert Citation se transformará 

em Edit Citation)

2. Clicar em Edit Citation



EDITAR CITAÇÃO

A caixa de diálogo do Mendeley irá 

abrir mostrando o nome do autor:

3. Clicar em cima do nome do 

autor (a caixa de diálogo irá se 

expandir mostrando mais 

informações).

4. Inserir o número da página do 

documento de onde foi tirada a 

citação.

5. Finalizar clicando em OK.



EDITAR CITAÇÃO

O número da página já pode ser visto na citação.

Importante lembrar que qualquer alteração nos metadados da citação deve ser 

feita  no Mendeley e não no editor de texto (falta de data, por ex.).



ALTERAÇÃO DE METADADOS DE UMA CITAÇÃO

Para alterar os metadados de uma referência:

• Clicar em Go To Mendeley na caixa de diálogo que se abre ao inserir 

a citação.

• O Mendeley Desktop se abre automaticamente e se pode verificar os 

metadados daquela referência.

• Quando voltar ao editor de texto clicar em Refresh para atualizar a 

chamada da citação.



SUPRIMIR NOME DO AUTOR

Para que o nome do autor não 

apareça em duas citações 

seguidas:

1. Clicar sobre a chamada da 

citação. 

2. Clicar em Edit Citation (a

janela do Mendeley se abrirá)

3. Na janela Mendeley clicar em 

cima do nome do autor

4. Selecionar Supress Author



APUD

Usar somente se for 

imprescindível:

1. Selecionar a chamada da 

citação 

2. Clicar em Edit Citation (a 

janela do Mendeley se abrirá)

3. Na janela Mendeley clicar em 

cima do nome do autor

4. Onde diz Prefix preencher as 

informações do autor citado. 

Ex.: Silva, 1991, p. 45, apud.



MAIS DE UMA OBRA

Caso de citações indiretas que combinam 

ideias de vários autores:

• Seleciona a chamada da citação 

• Clicar em Edit Citation

• A janela do Mendeley se abrirá. Ao lado 

do nome do autor aparece uma 

mensagem para pesquisar referências 

adicionais. Em cima desta mensagem 

pesquisar os outros autores.



INSERIR LISTA DE REFERÊNCIAS

• O processo é todo automático .

• Pode ser feito ao final do trabalho, depois de concluído, ou

pode ser feito logo no início, depois de ter feito a primeira

citação.

• Só é preciso fazer uma única vez, mesmo no início do

trabalho, pois a cada nova citação feita, o Mendeley adiciona

automaticamente a referência.

• As referências são inseridas no editor de texto no estilo de

fonte padrão do Mendeley. Basta selecionar o texto e trocar o

estilo.

• Em caso de desistência de alguma citação, o Mendeley deleta

também a referência correspondente.



INSERIR LISTA DE REFERÊNCIAS

Basta clicar no botão Insert

Bibliography na aba Referências 

do editor de texto. A referência 

será inserida no estilo pré-

selecionado.



EXPORTAR SEM CAMPOS MENDELEY

DICA

Para enviar o texto para correção 

do orientador é aconselhável 

salvar uma versão sem os campos 

do Mendeley afim de não perder 

formatação.

Basta clicar em Export As e em 

seguida em Whithout

Mendeley Fields, e salvar esta 

versão.



Tutorial elaborado por:

Rúbia Gattelli - rubiagattelli@furg.br

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO

Demais contatos acesse:

sib.referencia@furg.br



SIGA NOSSOS CANAIS

www.biblioteca.furg.br

@sibfurg

@SIBFURG

SiBFURG

@SiBFURG

https://www.instagram.com/sibfurg/
https://www.facebook.com/SIBFURG/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/SiBFURG
http://www.biblioteca.furg.br/

