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APRESENTAÇÃO

O EndNoteWeb é um software online que permite o armazenamento de até 10.000 referências e a organização dessas referências obtidas mediante buscas realizadas em bases
de dados e de forma manual. Permite ainda a inclusão de anexos e imagens nas referências importadas.

Possibilita a inclusão automática de citações e referências quando da elaboração do texto, e mudança para diversos estilos de normalização. É uma ferramenta que auxilia o
pesquisador, docente e alunos na elaboração de seus trabalhos científicos.
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1 – REGISTRO NO ENDNOTE

Acesse o Portal de Periódicos da Capes em www.periodicos.capes.gov.br via rede café. Para maiores detalhes sobre o acesso consulte nosso manual em
http://www.portal.ufpr.br/acesso_capes_CAFe.pdf. No campo Buscar base digite Web of Science. Ao conectar-se à base aparecerá uma nova tela conforme exemplo abaixo.
Clique em EndNote e, em seguida, em Registro para iniciar seu cadastro.
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REGISTRO NO ENDNOTE

Digite um e-mail válido.
Repita o e-mail no campo abaixo.
Clique em Continuar.
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REGISTRO NO ENDNOTE

Preencha os dados
Marque opção Li e Concordo
Enviar mudanças
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REGISTRO NO ENDNOTE

7

REGISTRO NO ENDNOTE

Clique em concordo para aceitar as condições de uso.
Esse procedimento é solicitado apenas no primeiro acesso.

Concluído o registro você pode acessar a sua base em qualquer computador.
Não é necessário estar conectado ao ambiente da UFPR.
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1.1 Comunidade EndNote

Ao final do registro você é convidado participar da comunidade de usuários do EndNote
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1.2 Edição do perfil

Campos para edição do seu perfil

10

2 – MINHAS REFERÊNCIAS
Pesquisa Rápida: Busca referências contidas na base, como: autor, título do artigo, assunto, título da revista. Para pesquisar
em uma determinada pasta clique no campo” Todas as minhas referências” e selecione a pasta desejada, em seguida clique
em “pesquisar”.

Minhas Referências
Todas as minhas referências: Todas as minhas referências inseridas no EndNote Basic.
Não Agrupado: Referências importadas e ainda não arquivadas. Recomenda-se que a pasta “Não Agrupado” sempre fique
vazia para não confundir com outras importações.
Lista Temporária: As referências salvas nesta pasta permanecem durante a sessão; ao fazer logout a pasta será limpa.
Lixeira: Referências deletadas
Meus grupos: Pastas criadas.

Researcher ID - Número de identificação do pesquisador fornecido pela Web of Science.
My Publications - Pasta onde são inseridas as referências do autor, importadas diretamente pela base Web of Science e
por outras bases. As referências da sua pasta Researcher ID podem ser recuperadas em www.researcherid.com usando o
seu researcherID.
Publication List - Esta pasta é para ser usada com documentos que você achar interessante, ou como outro grupo de suas
publicações. As publicações desta lista não serão compartilhadas com o Web of Science.
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3 – COLETAR - INSERINDO REFERÊNCIAS

Pesquisa Online – importa referências de bases disponibilizadas pelo próprioEndNote
Nova Referência – insere referências na base mediante a digitação em formulário.
Importar Referências – insere referências de outras bases
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3.1 Pesquisa online (Base de referências ou catálogo de bibliotecas)

1 - Clique em Coletar
2 - Clique em Pesquisa Online
3 - Selecione uma base de dados.
4 - Clique em Conectar
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3.1 Pesquisa Online

Digite o termo em um ou mais campos, em seguida clique em Pesquisar
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3.1 Pesquisa Online - Resultado

As referências serão salvas nas pastas “Todas as minhas
referências” e “Não agrupado”. Selecione uma ou mais
referências ou todas.
Clique em“Adicionar ao grupo” para transferir as referências
para a pasta selecionada de sua preferência ou crie uma nova
pasta.
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3.2 Novas Referências
Inserindo referências manualmente

Clique na opção “Coletar” em seguida em “Nova Referência”.

Selecione o tipo de documento.

Preencha os campos seguindo as orientações.
Quando concluir clique em salvar.
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Novas Referências

As referências inseridas manualmente serão salvas automaticamente na pasta “ Não
agrupado” .
Não se esqueça de transferir para uma pasta criada por você.
Você pode inserir anexo, figura ou comentários em uma referência quando necessário.

17

3.3 Impor tar referências

É possível realizar importações de referências de diversas bases como BIREME, PubMed e outras. Entretanto, a importação para o EndNote é feita a partir de arquivos em
formato específico para gerenciador bibliográfico, não sendo possível importar dados de arquivos em PDF e Word por exemplo .
Existem bases de dados como a Web of Science que possuem opção para salvar resultados de pesquisa diretamente no EndNote Basic apenas selecionando os aritgos de
interesse e clicando em Salvar em EndNote online. Lembre-se que as referências serão salvas na pasta “Não agrupado”. Para visualizar todos os dados da referências
clique sobre ela. Selecione as referências e em seguida a pasta que deseja que elas sejam armazenadas. Para facilitar a busca da referência salva, use o campo da “Pesquisa
rápida”.
Para importar referências das bases de dados que não tenham a opção de exportar direto para o EndNote Basic é necessário que as referências sejam salvas em arquivos
compatíveis com os filtros criados pelo EndNote Basic.Você pode selecionar os filtros que são mais utilizados em suas buscas na opção Selecionar Favoritos.

18

Selecionando filtros mais usados na impor tação de referências

Filtro de bases

•
•
•

Selecione “Coletar” em seguida “Importar referências”
Clique em “Selecionar favoritos”
No quadro ao lado selecione os filtros mais utilizados ou as bases que você mais usa, como Pubmed.
O filtro RefMan RIS é utilizado para arquivos com extensão “.TXT” cuja base não está relacionada na lista de
filtros de bases.

•

Copiar para os favoritos.
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Salvando e importando resultados de buscas efetuadas nas bases de dados

Efetuando pesquisa na base LILACS

•
•
•
•
•

Efetue a busca na base LILACS
Selecione as referências quando necessário.
Clique em exportar
Escolha o formato RIS e a opção de exportação dos resultados,se por página, sua seleção ou todas as referências
Salve o arquivo no computador

Importando as referências para o Endnote Basic

•
•
•
•
•
•

Acesse o EndNote Basic.
Passe o mouse sobre a aba Coletar (ou clique nela).
Selecione a opção Importar referências; não opção Arquivo, procure o arquivo que você salvou.
Na Opção importação selecione o filtro RefMan Ris.
Na opção Para selecione a pasta onde você quer que as referências sejam salvas ou crie uma nova pasta em Novo grupo
Clique em Importar
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Efetuando pesquisa na base Scielo
A Scielo não disponibiliza ferramenta para importação de lista de resultados para o EndNote a partir da consulta por assunto, no entanto, esta base está
indexada no Lilacs e no Portal BVS que possuem tais funcionalidades.
Por outro lado, é possível enviar uma referência isoladamente, a partir da opção “Como citar este artigo”. Após clicar nesta opção abre-se uma tela com opção
de Exportar para o EndNote.
Salve o arquivo e, na opção de importação, escolha o formato EndNote import.

21

Efetuando pesquisa na base Pubmed

•
•

Efetue a busca usando a interface da própria base e selecione os itens que deseja importar.
Clique em Send to, Citation Manager e em Create file. A seguir marque a opção download e clique ok.. Ao acessar o arquivo baixado
será solicitado o e-mail e senha de sua conta no EndNote.

•

As referências serão enviadas para a pasta Não Agrupado
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Efetuando pesquisa na base Web of Science

•
•
•
•
•

Buscar a base no Portal da Capes na opção Buscar base
No formulário de busca da base, digite os termos que deseja pesquisar
Visualizando o resultado, selecione referências desejadas ou marque todas as referências
Clique em Salvar em EndNote online
As referências serão salvas na pasta Não agrupado
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Scopus

Efetuando pesquisa na base Scopus

•
•
•
•
•
•
•

Buscar a base no Portal da Capes na opção Buscar base
No formulário de busca, digite os termos que deseja pesquisar
É possível importar referências marcadas na caixa de seleção ou todas as referências exibidas na página
Clique em Export e selecione a opção RIS Format.
É possível incluir o resumo das referências clicando em Choose the information to export e opção Citations and abstract information
Clique em Create file e indique o o e-mail e senha de sua conta
As referências serão enviadas para a pasta Não Agrupado
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Efetuando pesquisa no Google Acadêmico

Na página principal clique em configurações

•
•
•
•

Na opção de Gerenciador de Bibliografias clique no ícone “Mostre links para importar citações para o”EndNote em seguida clique em Salvar
Faça a pesquisa
Aparecerá abaixo de cada referência Importe para o EndNote
O Google Acadêmico não permite salvar várias referências ao mesmo tempo, ao clicar em Importe para o EndNote aparecerá uma tela para salvar a
referência selecionada. Salve em seu computador.

Importando as referências para o EndNoteBasic

•
•
•
•
•
•

Acesse o EndNote Basic
Passe o mouse sobre a aba Coletar (ou clique nela)
Selecione a opção Importar referências, na opção Arquivo, procure o arquivo que você salvou
Na Opção importar selecione o filtro EndNote import
Na opção Para selecione a pasta onde você quer que as referências sejam salvas ou crie uma nova pasta em Novo grupo
Clique em Importar
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Efetuando pesquisa no Portal da Capes - opção Buscar Assunto
●

Acessar o Portal da Capes. www.periodicos.capes.gov.br

●

No campo Buscar Assunto digitar o termo de busca.

●

Selecione a referência de seu interesse

●

Clique em Detalhes

●

Clique em Enviar para.

●

Selecione a opção EndNote

●

As referências serão salvas na pasta Não agrupado do seu EndNote Basic
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3.4 F e r rame nta Capt ure
É possível também importar para o EndNote dados de artigos e outros materiais bibliográficos exibidos em páginas da Internet, utilizando a ferramenta de captura de dados que
pode ser instalada nos navegadores Internet Explorer e FireFox, conforme indicado abaixo.
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U tilizando a F er rame nta Capt ure

●

Clique no botão capture localizado na barra de ferramenta de seu navegador
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Salv ando da dos c apt urados

●

Os dados capturados serão inseridos
automaticamente no formulário para
nova referência.

●

Caso seja necessário, é possível inserir
ou complementar informações
manualmente no formulário.

●

Pode-se salvar a referência em uma
pasta existente ou criar uma nova
pasta. Se não for indicado uma pasta, a
referência será salva na pasta “Não
agrupado”.

●

Clique no botão “salvar em”, deixando
marcado a opção my.e ndnot e .c om
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3.5 Recursos adicionais na descrição das referências (anexos, imagens e outros)

Inserir figura ou ver figuras
inseridas no documento

Lista pasta(s) em que o

Disponibilidade e localização do

documento está registrado

texto completo

Inserir anexo ou ver anexos
inseridos no documento
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4. ORGANIZAR – Gerenciando pastas e referências
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4.1 Gerenciando meus grupos

Organização de pastas ou grupos

•
•
•
•
•

Criar novos grupos
Renomear
Excluir
Gerenciar
Compartilhar
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Compartilhando uma pasta com outros usuários

Para compartilhar uma pasta,selecione-a e clique em Gerenciar Compartilhamento. Na próxima tela clique em Iniciar compartilhamento deste grupo. Esta tela remeterá
para uma segunda tela onde você pode inserir o e-mail com quem você deseja compartilhar a pasta

•
•

Digite o(s) e-mail que você deseja compartilhar
Defina o tipo de acesso: somente leitura ou
Leitura e gravação

•

Clique em Aplicar
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Pasta compar tilhada

Para desfazer o compartilhamento basta desmarcar a
caixa de seleção compartilhar

Pasta compartilhada
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Criando um novo grupo ou pasta

1 - Clique em Novo Grupo
2 - Aparecerá uma caixa de texto, digite o nome da pasta e clique em OK.
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4.2 Gerenciando outros grupos

Pastas compartilhadas com outros usuários do Endnote Basic.
Neste caso, não é você que compartilha e sim seus pares que possuem pastas com assunto de interesse comum.
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4.3 Localizar duplicatas – Gerenciar referências duplicadas

•

Passe o mouse sobre a aba Organizar e clique na opção
Encontrar Duplicações.

•

Aparecerá a tela com todas as referências duplicadas, já
selecionadas para serem excluídas.

•

Clique em Excluir para deletar as referências duplicadas.
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4.4 Gerenciando anexos - Visualiz ar e deletar anexos
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5 FORMATO
Bibliografia - Formatar bibliografia em diferentes estilos bibliográficos
Plug-in do CiteWhileYouWrite - citar enquanto escreve um texto no Word
Formatar artigo - Formatar documento em RTF. (Não abordado neste tutorial)
Exportar Referências - Exportar referências para outras bases similares ao EndNote
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5.1 Criando uma Bibliografia

•
•
•
•

Clique em Formato e em seguida Bibliografia.
Em Referências selecione a pasta onde estão as referências que você deseja formatar
Em Estilos Bibliográficos selecione o formato de suas referências, tais como ABNT
Em Formato de arquivo escolha o formato do arquivo tal como o RTF
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Resultado da Bibliografia – Salvo em RTF

ADEKANMI, O. A. et al. Do the anatomical defects associated with cystocele affect the outcome of the anterior repair? A clinical and radiological study. Int Urogynecol J Pelvic
Floor Dysfunct,v. 20, n. 11, p. 1369-77, Nov 2009.
CERVIGNI, M. et al. Collagen-coatedpolypropylenemeshin vaginalprolapsesurgery:anobservationalstudy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol,v. 156, n. 2, p. 223-7,Jun2011. ISSN
0301-2115.
EINARSSON, J. I.; JONSDOTTIR, K.; MANDLE, R. Use of autologousplatelet gel in femal epelvic organ prolapse surgery: a feasibility study. J Minim Invasive Gynecol, v. 16, n. 2, p.
2047, Mar-Apr 2009. ISSN 1553-4650 (Print)1553-4650.
JEON, M. J. et al. TherelationshipbetweenCOL3A1exon31polymorphismandpelvicorganprolapse. J Urol,v. 181, n. 3, p. 1213-6, Mar 2009. ISSN 0022-5347.
LENSEN, E. J. et al. Surgical treatment of pelvic organ prolapse: a historical review with emphasis on the anterior compartment. Int Urogynecol J, Mar 15 2013. ISSN 0937-3462.
PAL, L. et al. Association o fpelvic organ prolapse and fractures in post menopausal women: analysis of base line data from the Women'sHealth Initiative Estrogen Plus Progestin
trial. Menopause,v. 15, n. 1, p. 59-66, Jan-Feb2008. ISSN 1072-3714 (Print) 1072-3714.
SERGENT, F. et al. In effectiveness of associating asuburethral tape to a transobturator mesh for cystocele correction on concomitant stress urinary incontinence. Urology, v. 74, n.
4, p. 765-70, Oct 2009. ISSN 0090-4295.
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5.2 Plug-In do Cite While Your Write
Instalando o Plug-in barra na ferramentas do Microsoft Word

1- Clique em Formato e em seguida em Plug-in do CiteWhile You Write
2 – Selecione o Sistema Operacional que você usa, clique em Download e clique em executar.
3 -Ao concluir o Download abra um arquivo no Microsoft Word ou similar e verifique se a barra de ferramenta foi instalada.

Observação: A barra de ferramentas do EndNote só estará disponível no computador onde foi feita a instalação do Plug-in.
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5.3 Exportando referências do EndNote

Para exportar referências do EndNote para arquivo .txt ou .doc:
●

Clique na aba Formato

●

Escolha a pasta a ser exportada

●

Escolha o formato desejado

●

Clique em salvar, enviar por e-mail ou imprimir

É possível também exportar pastas do EndNote Basic para a versão EndNote desktop e para outros gerenciadores como o Mendeley.
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6 CORRESPONDÊNCIA

Ne sta op ção é p ossíve l ob ter in dica çõ es de p erió dic os pa ra p u b lic açã o de ar tigos cien tíficos e o u tros manuscritos.
A s in dica çõ es são feita s median te co mp araç ão de dados do título, resu mo o u re ferên cia s de um m anu scrito co m pu b licaçõe s
da Web of Scien ce e dados do J CR .

Insira dados do manuscrito e clique no
botão “Encontrar periódicos”
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Encontrando periódicos para um manuscrito
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7 – TRABALHANDO COM O MICROSOFT WORD

Barra de ferramentas do EndNoteBasic

Insert Citations - usado para localizar e inserir citação e referência

Go to EndNote Online Citations - abre a interface do EndNote Basic

Edit Citation - opção para editar a citação que está inserida no texto mediante tela contendo várias opções.

Style - opções para a escolha do formato da citação e referências.
Update Citations and Bibliography - converte a citação em formato temporário, com indicação do autor, data e título do documento
entre chaves { }
Convert Citations and Bibliography - retorna para formato padrão de citação entre colchetes ( )
Bibliography - formata a bibliografia inserida no texto

Export to EndNote - exporta a citação que você inseriu em seu documento pelo EndNote Basic para a pasta Não agrupado; selecione
a referência e clique em Export to EndNote. O objetivo é você ter uma pasta somente com as citações utilizadas em seu documento.
Preferences – utilizado para mudar a configuração do CiteWhileYouWrite Preferences. Este tópico não foi descrito neste tutorial
Help – ajuda para as ferramentas do EndNote
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7.1 Localizar e Inserir Citação

•
•

Clique na opção Insert Citation
Digite o sobrenome do autor ou uma palavra do título da referência que você deseja inserir em seu texto. Selecione a referência e clique em Inserir.
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Citação Inserida

Ao inserir a citação, a referência completa aparecerá no final do documento

O movimento humano, em especial a marcha humana, é de difícil avaliação devido à sua complexidade durante a execução. O desenvolvimento da marcha humana e suas
alterações são visualizadas e quantificadas pela análise da marcha normal, análise da marcha patológica e sistemas de análise da marcha. Segundo (Bernthal et al., 2010) a análise
da marcha normal “discorre sobre definições dos termos utilizados para caracterizar a marcha e seus movimentos articulares”. A análise da marcha patológica aborda as principais
patologias neurológicas e ortopédicas. O sistema de análise da marcha refere-se aos diferentes sistemas de análise de marcha disponíveis”.

Referências:

BERNTHAL, N. M. et al. Static and dynamic gait parameters before and after multi levels of tissue surgery i nambulating children with cerebral palsy . J Pediatr Orthop,v. 30, n.
2, p. 174-9, Mar 2010. ISSN 0271-6798.
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7.2 Estilo das Referências

Ao inserir uma citação em seu documento, caso não seja o formato que você deseja clique na opção Style e selecione o formato desejado. Observe que a citação no texto foi
alterada para o formato Vancouver, assim como a referência.
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7.3 Editar Citação
Selecione no documento a referência que você deseja editar e clique em Edit Citation(s)

1 - Remover ou inserir citação; acessar a referência completa, com resumo do artigo
2 – Área para incluir ou excluir dados da citação; acessar a outras opções de formatação
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EXEMPLO:

Os portais que utilizam uma ontologia em sua modelagem são classificados como portais semânticos. Estes portais além de incluírem
características que possibilitam o compartilhamento de informações, também constituem um ponto comum de acesso para uma comunidade ou
grupo de usuários com interesses em comum (1, 2). O potencial semântico de um portal está atrelado ao uso de tecnologias de Web Semântica
e a uma eficiente recuperação da informação.

1. Huang MT, Maidment DR, TianY. Using SOA and RIAs for water data discovery and retrieval. Environmental Modelling & Software.
2011;26(11):1309-24.

2.Sah M, Hall W. A personalized semantic portal for enhanced user support. New Review of Hypermedia and Multimedia. 2013;19(1):25-60.
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7.4 Formatação de Citação e Bibliografia

•

Ao selecionar uma citação e clicar em Convert to Unformat Citation a mesma será editada na forma de referência entre { } temporariamente. Para voltar ao
formato de citação clique em Update Citations and Bibliography

•
•
•

Na opção Convert to Plain text cria-se um documento novo sem as marcações do EndNote
Na opção Convert Word Citations to EndNote online as citações do documento serão enviadas para a caixa Não agrupado do EndNote Basic
Na opção Bibliografia é possível alterar o estilo das referências do documento
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7.5 Expor t ação de c itaç ão

Ao selecionar uma citação e clicar em Export to EndNote, na opção Export Traveling Library, é possível transferir citações parao seu EndNoteBasic na pasta Não
agrupado.
Na opção Export Word Citations as citações inseridas pela barra de citações do Word serão transferidas para o EndNoteBasic na pasta Não agrupado.
Na opção Export Word Master List serão transferidas para o EndNote Basic na pasta Não agrupado, a lista principal de bibliografias inseridas no documento pela barra de
citações do Word.
Assim, é possível criar uma pasta das referências do documento que você está elaborando.
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Dúvidas !
Envie um e-mail para:

bibref@ufpr.br

54

