


A ferramenta da Elsevier que organiza sua
pesquisa e te apoia na escrita científica



O que é o Mendeley?

Gestor de 
Referências 
GRATUITO

Armazene e 
organize 

documentos e 
referências

Acesse seus 
documentos de 
qualquer lugar

Gere 
automaticamente 

citações e 
referências em 
seu trabalho



Crie sua conta no Mendeley

Acesse o site www.mendeley.com e 

crie sua conta gratuita

http://www.mendeley.com/


Crie sua conta no Mendeley

Insira seu e-mail no 

campo e preencha o 

formulário seguinte



Faça download do Mendeley Desktop



Faça download do Mendeley Desktop

Baixe a versão Desktop de 

acordo com seu sistema 

operacional e depois, faça a 

instalação em seu computador



Acesse a Versão Mendeley Web



Acesse a Versão Mendeley Web

Informe seu e-mail e senha 

cadastrados na conta 

Mendeley e depois, clique na 

opção “Entrar”



Página Inicial da Versão Mendeley Web

Busque e 

adicione 

documentos à 

sua biblioteca

Acesse seus grupos, 

a biblioteca e as 

configurações de sua 

conta



Biblioteca Reference Manager – Mendeley Web – Adição de
documentos e referências, criação de pastas e de grupos

Crie pastas para organizar os documentos e 

referências de sua biblioteca por temática, 

área, disciplina ou por qualquer outro critério

Adicione 

documentos, 

referências e faça 

entradas manuais

Crie grupos para 

compartilhar suas referências 

e documentos com outras 

pessoas



Biblioteca Reference Manager – Mendeley Web –
Filtragem, busca de documentos e criação de anotações

Filtre os 

documentos por 

autor

Busque documentos 

e referências 

contidos em sua 

biblioteca
Faça anotações 

importantes



Biblioteca Reference Manager – Mendeley Web – Metadados
do documento

Clique sobre um 

documento/referência para 

verificar os metadados e 

anotações feitas



Biblioteca Reference Manager – Mendeley Web – Acesso
ao texto completo

Caso o texto completo esteja em sua biblioteca, você 

verá o símbolo de “um papel com uma seta para 

baixo” na coluna “File”. Clique sobre esse símbolo 

para acessar o texto



Biblioteca Reference Manager – Detalhes do texto
completo

Marque partes 

importantes e crie 

anotações no corpo do 

documento

Aumente a visualização 

do documento, faça 

download do mesmo para 

seu computador e busque 

termos contidos no texto



Biblioteca Mendeley Desktop

Informe seu e-mail e senha 

cadastrados na conta 

Mendeley e depois, clique na 

opção “Sign In”



Biblioteca Mendeley Desktop – Adição e importação de
documentos

Adicione documentos, 

referências e faça 

entradas manuais

Importe documentos ou 

bibliotecas inteiras em formatos 

.bib, .xml, ; .ris e zotero.sqlite



Biblioteca Mendeley Desktop – Criação de pastas e grupos

Crie pastas para organizar os 

documentos e referências de sua 

biblioteca por temática, área, disciplina 

ou por qualquer outro critério

Crie grupos para 

compartilhar suas referências 

e documentos com outras 

pessoas



Biblioteca Mendeley Desktop – Filtragem e busca de
documentos

Filtre os documentos por autor, 

palavras-chave, tag e títulos

Busque documentos 

e referências 

contidos em sua 

biblioteca



Biblioteca Mendeley Desktop – Metadados do documento e
acesso ao texto completo

Clique sobre um 

documento para ver 

os metadados e criar 

anotações gerais

Quando o documento tem 

o texto completo 

disponível, você verá ao 

lado do campo “autores” 

um símbolo de PDF. 

Clique sobre ele para 

acessar o texto completo



Biblioteca Mendeley Desktop – Detalhes do texto completo

Marque partes importantes e crie 

anotações no corpo do documento. 

Também é possível, aumentar a 

visualização do documento, fazer 

download do mesmo e buscar 

termos contidos no texto



Biblioteca Mendeley Desktop – Remoção de duplicados



Biblioteca Mendeley Desktop – Remoção de duplicados



Biblioteca Mendeley Desktop – Integração com LaTeX



Biblioteca Mendeley Desktop – Integração com LaTeX

Na aba BibTex, siga os 

passos abaixo:

1º: Marque a opção “Escape 

LaTeX special characters;

2º: Marque a opção “Enable

BibTeX syncing;

3º Crie um arquivo BibTex 

(pode ser para toda a 

biblioteca, para um grupo ou 

só um documento – a 

escolha é sua);

4º Determine qual será a 

pasta que receberá o 

arquivo;

5º Clique em “Apply”;

6º Clique em “Ok”.



Biblioteca Mendeley Desktop – Instalação da extensão
Web Importer



Biblioteca Mendeley Desktop – Instalação da extensão
Web Importer

Consulte no link abaixo a disponibilidade 

para outros navegadores: 

https://service.elsevier.com/app/answers/

detail/a_id/18117/supporthub/mendeley/k

w/version/p/16075/

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/18117/supporthub/mendeley/kw/version/p/16075/


Uso da extensão Web Importer



Uso da extensão Web Importer

Informe seu e-mail e 

senha cadastrados na 

conta Mendeley e depois, 

clique na opção “Entrar”



Uso da extensão Web Importer



Uso da extensão Web Importer



Inserção de citações – Instalação Mendeley Cite-O-Matic/
MS Word Plugin & LibreOffice Plugin – Mendeley Desktop

Consulte no link abaixo a compatibilidade 

com sua versão do Word / LibreOffice: 

https://service.elsevier.com/app/answers/

detail/a_id/18117/supporthub/mendeley/k

w/version/p/16075/

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/18117/supporthub/mendeley/kw/version/p/16075/


Inserção de citações – MS Word

Aqui está o seu plugin instalado. 

Caso tenha o Libre Office, seu 

plugin aparecerá numa aba 

horizontal ao lado da página em 

branco



Inserção de citações – MS Word

Digite na caixa algum termo 

(palavra contida no título, nome de 

autor, ano, nome do título onde foi 

publicado) para que o Mendeley 

procure o documento



Inserção de citações – MS Word

Clique na lista 

sobre o documento 

desejado e após, 

clique em “Ok”



Inserção de citações – MS Word

Inserimos uma citação e 

repetiremos o procedimento 

anterior para adicionar as 

demais citações necessárias



Modificando o estilo de citação – MS Word

Inserimos outras citações e agora 

mudaremos o estilo. Para isso, no plugin vá à 

opção “Style” e selecione o estilo desejado



Modificando o estilo de citação – MS Word

Agora, as citações estão no estilo Nature



Instalação de um estilo – MS Word

Para instalar um novo estilo, vá ao 

plugin e clique na caixa “Style”. Em 

seguida, selecione a opção “More 

Styles’



Instalação de um estilo – MS Word

Na caixa “Citation Styles”, clique na 

aba “Get More Styles” e busque o 

estilo desejado. Ao encontrá-lo, 

clique no botão “Install”

1

2

Para usar o estilo que você instalou, 

clique na aba “Installed” para procurar 

o estilo. Ao encontrá-lo, clique na 

opção “Use this Style” e depois clique 

em “Done”



Instalação de um estilo – MS Word

Agora, as citações estão no 

estilo Biology Letters



Inserção das referências – MS Word

Clique na opção “Insert 

Bibliography” para inserir as 

referências



Inserção das referências – MS Word



Salvar o documento corretamente – válido somente no MS
Word

Para salvar o documento, 

vá ao plugin e clique na 

opção “Export as”. Salve 

duas vezes o documento: 

uma vez pelo “Compatible 

with LibreOffice” e outra 

pelo “Without Mendeley 

Fields”

Salva versão com macro para que se possa 

fazer alterações posteriores

Salva versão sem macro para que se possa 

compartilhar o documento com segurança 



Inserção de citações – Obtenção do Mendeley Cite via
Mendeley Web



Inserção de citações – Obtenção do Mendeley Cite via
Mendeley Desktop

Consulte no link abaixo a compatibilidade 

com sua versão do Word 

https://service.elsevier.com/app/answers/

detail/a_id/18117/supporthub/mendeley/k

w/version/p/16075/

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/18117/supporthub/mendeley/kw/version/p/16075/


Inserção de citações com o Mendeley Cite – válido
somente para o MS Word

Aqui está o seu plugin 

adicionado. Para começar a 

inserir citações, faça o login 

em sua conta Mendeley



Inserção de citações com o Mendeley Cite – válido
somente para o MS Word



Inserção de citações com o Mendeley Cite – válido
somente para o MS Word

Para inserir uma citação, busque 

o documento usando alguma 

informação ou role a listagem de 

documentos e marque a caixa ao 

lado do documento desejado



Inserção de citações com o Mendeley Cite – válido
somente para o MS Word

Repare que a informação da 

citação fica dentro de uma forma 

ovalada. Confirme se está tudo 

certo e depois, clique na opção 

“Insert 1 citation”



Inserção de citações com o Mendeley Cite – válido
somente para o MS Word

Inserimos uma citação e 

repetiremos o procedimento 

anterior para adicionar as 

demais citações necessárias



Modificando o estilo de citação - Mendeley Cite – válido
somente para o MS Word

Para mudar o estilo, vá ao Mendeley Cite 

e clique na opção superior “Citation Style”. 

Feito isso, escolha um dos estilos listados 

ou busque através da opção “Select 

another style”



Modificando o estilo de citação - Mendeley Cite – válido
somente para o MS Word

Agora, basta clicar sobre o estilo 

desejado. No Mendeley Cite, não temos 

que solicitar a instalação dos estilos. 

Para terminar o procedimento, clique 

sobre “Update citation style”



Modificando o estilo de citação - Mendeley Cite – válido
somente para o MS Word

Pronto, agora temos 

as citações no estilo 

Biological Control



Inserção das referências - Mendeley Cite – válido somente
para o MS Word

Vá ao Mendeley Cite, clique na 

opção superior “More”. Em 

seguida, escolha a subopção 

“Insert Bibliography”



Inserção das referências - Mendeley Cite – válido somente
para o MS Word

Agora clique na 

opção 

“Continue’



Inserção das referências - Mendeley Cite – válido somente
para o MS Word



Salvar o documento – Mendeley Cite - válido somente no
MS Word

No Mendeley Cite, não é necessário fazer a distinção 

entre documentos com macro e sem macro. Logo, 

para salvar, basta clicar no menu “Arquivo” e depois 

na opção “Salvar como”



Faça download do Mendeley Reference Manager



Acesse a biblioteca no Mendeley Reference Manager

Informe seus dados de login 

da conta Mendeley para 

acessar



Biblioteca no Mendeley Reference Manager

Repare que ela é igual ao Mendeley Web. Assim, 

você pode ter a mesma interface e opções da 

biblioteca Mendeley Web em uma versão online 

instalável: Mendeley Reference Manager



Instalação do Web Importer via Mendeley Reference

Manager

Repare que ela é igual ao Mendeley Web. Assim, 

você pode ter a mesma interface e opções da 

biblioteca Mendeley Web em uma versão online 

instalável: Mendeley Reference Manager



Instalação do Mendeley Cite via Mendeley Reference

Manager

Repare que ela é igual ao Mendeley Web. Assim, 

você pode ter a mesma interface e opções da 

biblioteca Mendeley Web em uma versão online 

instalável: Mendeley Reference Manager

Atenção: Se optar por utilizar a versão instalável 

Mendeley Reference Manager, o único plugin 

compatível é o Mendeley Cite. Se certifique de que 

ele é compatível com a sua versão do Word.





Vamos ficar em contato!
/ElsevierPesquisa

@ElsevierPesq

@elsevierpesquisa

Elsevier Pesquisa

ElsevierPesquisa



OBRIGADA!

Aline Bastos

Training Analyst, Research Solutions Sales

treinamento-rso@elsevier.com

a.b.silva@elsevier.com
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