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Mendeley

Software que permite uma eficaz gestão
das referências bibliográficas;01

Permite arquivar e organizar os trabalhos
importantes para o utilizador;02

Possibilita a criação das citações e
referências bibliográficas, de forma
automática, no Word.

03

(essencial)



Vamos começar, e
criar conta?

www. mendeley.com

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true


Mendeley Web

01 02 03

Pesquisa no catálogo
do Mendeley

Download Mendeley
Reference Manager

Biblioteca sempre
disponível

https://www.mendeley.com/download-reference-manager/windows


Mendeley Reference Manager

01 02 03

Criação de coleções, que
permitem uma melhor

gestão das referências.

Instalar:
Web Importer
Mendeley Cite

Adicionar referências:
Ficheiros do computador

Entrada manual
Importar biblioteca

Primeiros Passos

https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
https://www.mendeley.com/reference-management/mendeley-cite


Após submissão dos ficheiros, o Mendeley, automaticamente, fará a
recolha dos metadados existentes nos documentos, que permitirão a

criação das referências bibliográficas no Word.
Caso se verifiquem erros, ou falta de informação, todos os campos são

editáveis manualmente.

Adicionar referências
Ficheiros do computador



Preencher dados da obra
ou

Inserir ArXivID, DOI ou PMID

Adicionar referências
Entrada manual



No outro gestor de referências bibliográficas, selecione as referências que pretende
e exporte em 1 dos 3 formatos exigidos pelo Mendeley;

No Mendeley adicione o ficheiro, e automaticamente, ficará disponível  a sua
biblioteca.

O Mendeley permite exportar a biblioteca de outro gestor de referências bibliográficas,
de uma forma simples e eficaz:

Adicionar referências
Importar biblioteca



Mendeley Cite - Word
Para instalação é necessário ter conta Microsoft AppSource,

podendo ser usado um e-mail profissional ou escolar.
Após instalação, o Mendeley Cite ficará disponível, no Word, no

canto superior direito do separador Referências.

A Universidade de Coimbra disponibiliza o acesso ao Microsoft Office 365, a todos os docentes, corpo técnico e
estudantes que tenham a sua situação regularizada.

https://www.uc.pt/sgsiic/centro_ajuda/office-365/


Mendeley Cite
Estilo de citação

É possível alterar o
estilo de citação,

sempre que
necessário.



Mendeley Cite
Procurar estilo de citação

Introduzir o link do estilo de
citação.

Pesquisar pelo estilo de
citação.

OU



Mendeley Cite
Estilo de citação - Vancouver

Conjunto de regras, para apresentação de trabalhos científicos,
estabelecidas pelo International Committee of Medical Journal Editors.

Após pesquisar pelo
estilo Vancouver,

deverá escolher entre
as várias opções

disponíveis.



Mendeley Cite
Estilo de citação - Norma Portuguesa 405

Norma portuguesa que estabelece as regras para a criação de referências
bibliográficas em Portugal.

A opção disponível da
NP405, permite a

citação (Autor, data).

(Autor, data)



Mendeley Cite
Estilo de citação - Norma Portuguesa 405

Norma portuguesa que estabelece as regras para a criação de referências
bibliográficas em Portugal.

Para poder usar  a
NP405, citação

numérica, deverá fazer
a instalação 

 adicionando o link.

Citação numérica

https://csl.mendeley.com/styles/1346621/norma-portuguesa-405-citacao-numerica


Word - Mendeley

Mendeley Cite

Fazer citações e referências bibliográficas

Separador Referências

Selecionar a(s) referência(s)
pretendida(s)



Word - Mendeley
Fazer citações e referências bibliográficas

Após a primeira citação, será possível
definir o local onde pretendemos inserir

a bibliografia.



Word - Mendeley
Fazer citações e referências bibliográficas

 Não esquecer que poderá alterar o estilo de citação, sempre
que necessário, e todas as citações e referências

bibliográficas serão atualizadas automaticamente.



Mendeley Reference Manager

Leitor
de PDF's

Permite guardar, ler,
sublinhar e fazer anotações

nos PDF's.

Grupos

Possibilidade de criar grupos
privados, para partilha de
referências e documentos.

Bloco de
notas

O Notebook permite ter
todas as anotações, de
vários PDF's, no mesmo

local, com link ao PDF de
origem.

Extras
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