
 

Mendeley é um gerenciador de referência gratuito e rede social acadêmica que pode ajudá-lo a organizar a 
sua pesquisa, colaborar com outras pessoas online, e descobrir as últimas pesquisas. 

• Gere automaticamente bibliografias 
• Colabore facilmente com outros pesquisadores on-line 
• Importe facilmente documentos de outro software de pesquisa 
• Localize os documentos relevantes com base no que você está 

lendo 
• Acesse seus documentos de qualquer lugar on-line 
• Leia artigos com o nosso novo aplicativo para iPhone 
• E muito mais. 

A Riqueza do Conhecimento 

Mendeley é  usado por mais de 400.000 pesquisadores em todo o mundo (25% dos quais nos EUA). Nosso 
banco de dados de pesquisa contém atualmente mais de 400 milhões registros e está dobrando a cada 12 semanas. 

Público alvo 

• Pesquisadores e cientistas; 
• Estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado; 
• Estudiosos e educadores de maneira geral; 
• Bibliotecários e profissionais de gestão da informação. 

 

 

 

Nossas 10 maiores 
comunidades acadêmicas 

 

 

 

 



Funcionalidades Chaves 

• Versão gratuita e interdisciplinar;  
• 2Gb de armazenamento gratuito  
• Crie a sua base de dados bibliográficos pessoal 

usando o Mendeley e extraindo automaticamente 
detalhes de documentos (autor, título, jornal, 
palavras-chave, etc) PDF; 

• Leia e pesquise texto completo, anote e realce a sua 
pesquisa no visualizador de PDF integrado do 
Mendeley;  

• Sincronize o seu banco de dados bibliográficos 
através de diferentes dispositivos, compartilhe-o 
com os colegas, gerencie-o online e incorpore 
bibliografias em blogs e websites;  

• Crie rapidamente citações para seus documentos no 
Microsoft Word ou OpenOffice Writer com um único 
clique;  

• Crie grupos para compartilhar, colaborar marcar e 
anotar em trabalhos de pesquisa com colegas;  

• Acesse seus documentos em tempo real via 
aplicativo para smartphones e tablets com sistema 
iOS ou Android;  

• Tenha acesso às estatísticas de leitores sobre 
artigos, autores e publicações em cada disciplina; 
além de estatísticas sobre o seu próprio grupo e 
biblioteca; 
  

 

Mendeley Institucional Edition (MIE) 

Mendeley Institucional Edition é uma versão institucional do Mendeley com características premium e apoio 
institucional adicional. Aprimorado e ampliado, é um produto baseado em nossas capacidades Mendeley core e inclui os 
seguintes recursos e competências adicionais para pesquisadores e bibliotecários:  

• Atualizações premium para dar a todos os seus pesquisadores mais produtividade e poder de colaboração  
• Analytics Dashboardl para que os bibliotecários possam melhor apoiar os pesquisadores em suas necessidades;  
• Personalizado sessão de treinamento para sua instituição.  
• 5Gb de espaço aos usuários em sua biblioteca pessoal e 20Gb em sua biblioteca compartilhada 

 
 
 
 


