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O que é o Mendeley

▪ Gerenciador de referências gratuito;

▪ Rede social acadêmica;

▪ Permite organizar sua pesquisa e colaborar 

com outras pessoas online;



Desktop Web 
Mobile 

▪ Software acadêmico gratuito;

▪ Multiplataforma (Win/Mac/Linux/Mobile);

▪ Funciona nos principais navegadores (browsers).

Principais características
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O que fazer com o Mendeley:
▪ Gere automaticamente bibliografias;

▪ Colabore com outros pesquisadores on-line;

▪ Importe documentos diretamente do navegador;

▪ Importe referências de outros gerenciadores (EndNote, 
BibTeX, Zotero, etc.);

▪ Localize documentos com base no que você está lendo;

▪ Acesse seus documentos de qualquer lugar on-line;

▪ Leia artigos com o nosso novo aplicativo para iOS e Android;



Visão Geral
Utilizando o Mendeley
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Começando



Mendeley Web



Mendeley Desktop



Organize
Configurando uma biblioteca



Referências e Documentos



Adicionando Documentos

Selecione um arquivo ou uma 
pasta do seu computador

Vigie uma pasta

Adicione referências 
manualmente

Importe de outros gerenciadores de 
referências (BibTex1, EndNote, etc.)



Encontrando novas pesquisas

Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog



Sync – Sincronizar



Organize
Gerenciando sua biblioteca



Gerencie sua Biblioteca
Use as 
colunas para 
organizar suas 
referências

Marque itens 
como lidos ou 
não lidos

Itens com 
arquivos PDF 
anexados podem 
ser abertos no 
visualizador de 
PDF

Clique na 
estrela para 
marcar itens 
como favoritos

Todos os itens 
na sua 
biblioteca

Itens adicionados 
nas últimas duas 
semanas

Itens lidos 
recentemente

Itens marcados 
como favoritos

Itens que 
precisam ser 
revisados
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Crie e use pastas

Referências não adicionadas a 
nenhuma pasta aparecem em 
‘Unsorted’.

Suas pastas serão listadas 
abaixo. Arraste e solte para 
reordená-las. É possível criar 
subpastas.

Use ‘Create Folder’ para criar 
uma nova pasta.



Pesquise seus documentos
Pesquise termos no campo 
de busca

A área principal será 
filtrada de acordo com a 
busca

Clique em uma pasta 
específica para buscar 
dentro dela

Use o botão ‘Clear’ para 
remover o filtro de busca

A busca é realizada nos 
metadados das 
referências e também no 
texto completo dos 
arquivos PDF.



Pesquise seus documentos
Adicione tags aos itens da sua 
biblioteca que compartilham o 
mesmo tema

Use o Menu de Filtros (Filter 
Menu) para filtrar a 
visualização da biblioteca de 
forma a mostrar apenas itens 
que possuam tags

Também é possível filtrar por 
Autor (Author), Palavras-chave 
do Autor (Author Keywords) e 
Publicação (Publication)



Checando duplicatas



PDF Viewer
Destaque e faça anotações
em documentos



Visualizador de PDF (PDF Viewer)



Destacando e Anotando



Cite
Usando o Plug-In de Citação do Mendeley
(Mendeley Citation Plug-In)



Instale o Plug-In de Citação



Gere citações no Word ou Writer



Combinando citações
1) Selecione as citações

2) Clique em ‘Merge Citations’



Inserindo as Referências



Encontrando um estilo de citação





Se o estilo não estiver instalado...



Colabore
Crie e junte-se a Grupos para 
compartilhar referências



Crie Grupos

Veja os grupos que você 
criou, juntou-se ou está 
seguindo.

Adicione documentos a 
um grupo segurando e 
arrastando documentos.



Grupos PrivadosPrivate Groups
Colabores com sua Equipe de Pesquisa

Compartilhe 
documentos 
completos com os 
membros do seu 
grupo privado

Compartilhe 
destaques e 
anotações no texto

Cada membro do grupo recebe uma cor de destaque diferente



Navegue e Junte-se a Grupos Públicos

Navegue por assunto 
para descobrir novos 
grupos



Crie seu perfil de pesquisador
Conecte-se 
com colegas e 
junte-se a 
novas 
comunidades

Compartilhe 
seu trabalho 
com outros 
pesquisadores

Divulgue seu 
trabalho e seus 
interesses para 
um público 
mundial

Receba 
estatísticas 
pessoais sobre 
como seu 
trabalho é usado



Mostre suas Publicações

1. Adicione suas próprias 
publicações.

2. Mendeley adiciona o PDF à base 
de dados pública.

3. Mostre as publicações no seu 
perfil.



Descubra
Novas Pesquisas, Recomendações, e Impacto



Pesquisa de Literatura (Literature Search)

Procure no
catálogo online.

Se o texto 
completo estiver 
disponível, 
aparecerá um 
ícone de 
download.

Salve o item 
desejado na 
sua biblioteca 
com apenas 
um clique.

É possível 
selecionar 
mais de uma 
referência por 
vez.



Pesquise no Catálogo Online



Adicione itens rapidamente



Documentos Relacionados

1. Selecione dois ou mais itens;
2. Clique em ‘Related Documents’;
3. Receba recomendações de novos 

documentos.



Recursos de AJuda
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Recursos

http://community.mendeley.com/guides
https://www.mendeley.com/guides

https://www.mendeley.com/guides
https://www.mendeley.com/guides
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Suporte Feedback

http://support.mendeley.com http://feedback.mendeley.com

http://support.mendeley.com
http://feedback.mendeley.com
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Obrigado pela atenção!
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