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1 INDRODUÇÃO

Mendeley é um software acadêmico gratuito para gerir, partilhar, anotar, referenciar e citar 
artigos científicos e textos diversos. Além disso, funciona como uma rede social na qual podem 
ser criados grupos de pesquisas sobre temas de interesse, descobrir tendências de pesquisa, 
interagir com os pares e ligar-se a outros pesquisadores.

Ele funciona nos sistemas operacionais Windows, Mac e Linux e é possível acessar seus 
documentos pela Web, por meio de aplicativos instalados no iPhone, iPad ou no 
próprio desktop no seu computador, através do download do programa.

O Mendeley possui 3 versões de acesso gratuito: Web, Desktop e Dispositivo móvel

(IOS e Android). Multiplataforma: Windows, Mac e Linux

Neste documento daremos ênfase as funções básicas do mendeley.

https://www.mendeley.com/
https://itunes.apple.com/gb/app/mendeley-reference-manager/id380669300?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/mendeley-reference-manager/id380669300?mt=8
https://www.mendeley.com/


1.1 Funcionalidades do software

 Possibilita armazenar, ler, imprimir, detectar documentos duplicados, inserir campos, fazer 
anotações/comentários em documentos PDF e extrair metadados;

Gerenciador de referências e citações, possuindo vários estilos de referências;

Possui 5GB de espaço para armazenamento na biblioteca pessoal e 20 GB de espaço para 
compartilhamento;

Permite a importação de referências de outros gestores bibliográficos, como o endnote;

Possibilita interagir com editores de texto (Word, OpenOffice, LaTeX);

Facilita a citação e formatação de bibliografias utilizando diversas normas;

Sincroniza os dados e conteúdos entre os dispositivos;

Possibilita a criação de grupos de pesquisa e interação entre pesquisadores;

Grupos privados ilimitados com até 25 membros.



1.2 Termos do Mendeley

Antes de começar, segue alguns termos que você deve estar familiarizado:

Mendeley Desktop: software Mendeley instalado em seu computador ou notebook;

Mendeley Web: site do Mendeley onde você pode acessar sua biblioteca na versão web, editar o seu 
perfil e buscar artigos, grupos ou pessoas www.mendeley.com;  

Sincronização: processo de sincronização de dados entre dispositivos Mendeley, como a versão 
desketop e a versão on-line;

 Importador Web: ícone do Mendeley instalado no micro que permite importar rapidamente 
documentos de qualquer lugar na web.

Citation Plugin: plugin que você pode instalar, permitindo criar e formatar as suas citações e 
referências bibliográficas de acordo com o estilo escolhido.

http://www.mendeley.com/


2 Como fazer seu registro no Mendeley

Acesse o Mendeley em www.mendeley.com. Ao conectar-se aparecerá uma tela conforme exemplo abaixo. Clique em “Create
a free account” e inicie seu registro conforme indicado abaixo.

1 2 3

http://www.mendeley.com/


v

Figura 1 Figura 2

3 Como Baixar o Mendeley Desktop 

 Você pode baixar o mendeley desktop em várias máquinas conforme sua necessidade;

 Para iniciar a instalação acesse o Mendeley web com seu login e senha; 

 Na parte superior direita clique na seta localizada ao lado da iniciais de seu nome, veja figura 1;      

 Em seguida clique em baixar Mendeley;

 Selecione uma opção de acordo com o seu sistema operacional, ver figura 2;

 Em seguida iniciará o download, após a sua conclusão clique duas vezes sobre o arquivo e inicie os seguintes 
passos: executar, sim, I Agree, next, install, finish).

download
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4 Visualizando o Mendeley Desktop e seus recursos
Veja no próximo slide os detalhes de cada recurso



4 Visualizando o Mendeley e seus recursos 
Continuação

 1 – Documents (Add) - Use essa opção para adicionar novas entradas ao seu computador;   

 2 – Folders - Use essa opção  para criar uma nova pasta;

 3 - Sync - sincronização - use este botão para forçar Mendeley a realizar uma sincronização com a versão desktop e a versão web; 

 4 – Search - Use este campo para pesquisar em sua biblioteca Mendeley;

 5 - Literature Search - Permite descobrir novas referências de várias maneiras diferentes. Como alternativa, você pode usar o 
"Mendeley Suggest" para receber recomendações personalizadas com base na sua área de estudo e no conteúdo de sua biblioteca;

 6 - All Documents - visualiza todo o conteúdo de sua biblioteca pessoal, também oferece várias maneiras de filtrar sua biblioteca 
usando as pastas criadas para organizar seus documentos;   

 7 - Groups - Todos os grupos que você participar ou criar serão listados sob este cabeçalho;

 8 - Painel principal do Mendeley - Onde aparecem todas as suas referências;

 9 - Details - Você pode usar esse painel para modificar os detalhes de uma entrada (documento), selecione o documento e realize 
os ajustes necessário em seguida clique em “Details are cirrect” para salvar as alterações.   A guia "Notas", exibida na parte superior, 
permite visualizar todas as notas que você criou no documento; 

 10 – Painel de Filtro - oferece várias opções diferentes para permitir filtrar rapidamente sua visualização atual.



Adicione documentos ao Mendeley arrastando e soltando no “Painel principal do Mendeley” coluna do 
centro. O Mendeley extrairá automaticamente os detalhes do documento e criará uma entrada na 
biblioteca. É importante antes de migrar você selecionar a pasta que você deseja armazenar o 
documento;

Utilize o menu “File/Add Files...” ou fille/“Add Folder ...” para selecionar um arquivo ou pasta específica 
em seu computador e adicioná-lo à sua biblioteca Mendeley, veja figura ao lado;

Selecione a opção “Watch Folder” para adicionar automaticamente documentos da pasta de seu 
desktop, navegue até a pasta que contém os documentos desejados, selecione e  em seguida clique em  
ok;

“Add Entry Manually”  para inserir manualmente uma referência,selecione o tipo de documento 
apropriado e preencha os campos para criar uma entrada de biblioteca usando os detalhes fornecidos;  

Synchronize Library – Está opção é necessário para importar documentos salvos na versão Mendeley
web para a versão desktop e vice versa, elas serão armazenadas na pasta “All documets” para transferir 
o documento para uma outra pasta, selecione a referência e arraste com o mouse para pasta desejada;

Import - Para importar documentos de outros gerenciadores como EndNote use a opção Import;

5 Como Adicionar  documentos no Mendeley Desktop



6 Como importar documentos da internet para a versão desktop

O primeiro passo é baixar o plugin do Mendeley em seus navegador. Você pode baixar na versão 
web ou na versão desktop, veja nos próximos slides.

Todos os documentos salvos na internet serão salvos na versão web. Para atualizar a versão 
desktop clique em “sync” veja item 4  
.  



6.1 Baixar o plugin na versão web
Acesse o Mendeley web, no rodapé da página principal clique em “Web importer” em seguida abrirá a tela para você 

fazer o download, escolha seu navegador e conclua a instalação.  



6.2 Baixar o plugin na versão desktop
A partir da versão Mendeley Desktop, clicar no menu Tools/Install Web Importer em seguida abrirá a tela para você 
fazer o download, escolha seu navegador e conclua a instalação. 



6.3 Importando documentos da internet

Selecione uma base (neste documento vamos utilizar a base PubMed) ou site na intenet;

Selecione o documento, abrir o texto completo, caso contrário será importando apenas a referência;

Clique no plugin do mendeley localizado na parte superior direita da tela

Aparecerá uma caixa para editar e salvar as informações do documento no Mendeley;

Clique em salvar;

Acesse a versão on-line na opção “library’ “MY Library” para visualizar os documentos importados.

Para salvar na versão desktop, clique na opção sync

1 - Artigo/ texto 
completo 

3 - Salvando o 
artigo

2 – Clique no 
plugin



6.4 Como importar todo o resultado da sua busca para a sua Biblioteca Mendeley

• Efetue a busca usando a interface da própria base

• Salve sua busca clicando em Send to em seguida clique em File

• No campo Format selecione a opção Medline

• Clique em Create file para salvar sua busca em seu desktop

• Arraste o arquivo salvo para dentro do mendeley.  



6.5 Como importar todas as referências da página para a sua Biblioteca Mendeley

Clique no “Plugin” em seguida “All” e depois em “Salvar”



7 Conferir duplicidade

Check for Duplicates – essa opção analisa a duplicidade das referências que constam em sua 
biblioteca mendeley. Para fazer a conferência, selecione “All Documents”. Ou apenas a pasta 
que você deseja fazer a conferência.  

•

•



All Documents – Exibe todas as referências que foram adicionadas à sua biblioteca;
Recently Addad - Exibe as referências que você adicionou recentemente à sua biblioteca;
Recently Read - Exibe uma lista dos arquivos PDF que você abriu recentemente para leitura;
Favorites - A qualquer momento, você pode "marcar" uma referência clicando na estrela que aparece ao lado de sua 
referência. Isso marcará o item como "Favorito" e o adicionará à visualização "Favoritos“;
Needs Review - lista todos os itens importados, para retira-los da pasta é necessário você revisar os detalhes do 
documento , após a conferência clicar em “Detalls are correct” , neste momento eles serão removidos da lista;  
My publications - Esta pasta é usada para adicionar suas próprias publicações escritas pessoalmente a Mendeley;
Unsorted - Exibe as referências que ainda não foram adicionada a uma pasta criada pelo usuário na opção “create
folder”. É importante que você mantenha a pasta limpa para não confundir com outras importações; 
Create Folder – Você pode criar pastas e arrastar suas referências conforme seu interesse;
Groups - Todos os grupos que você participar ou criar serão listados sob este cabeçalho. O ícone que aparece ao lado 
do nome do grupo indica o tipo de grupo;
Filter by – Selecione uma pasta e recupere as referências de acordo com o filtro específico;  
Transferindo documento para outra pasta – Clique na pasta que está localizado seu documento, selecione uma, várias 
ou todas as referências, neste caso clique na direita do mouse e selecione a opção “Select All”.  Cliique novamente a 
direita do mouse e arraste até a pasta que você deseja transferir os documentos.

8 Como organizar seus documentos na sua versão desktop 
Mendeley Desktop oferece uma série de recursos, a fim de ajudá-lo a  organizar a sua pesquisa. Esses 

recursos estão na forma de pastas e filtros. 



9 - Como deletar documentos

• Os documentos das pastas do mendely ou das pastas criadas por você quando deletados, serão excluídos de 
todas as pastas, assim como da versão web quando da sincronização dos dados em sua versão desktop.

• Para deletar um ou mais documentos, abra a pasta que contém o documento e clique a direita do mouse para 
todos os documentos selecione “Select All” e para um ou vários selecionados clique em “Delete Documents”. 



 Select - ferramenta para selecionar texto em seu documento, copiar e colar trechos relevantes ou aplicar 
realce; 

 Pan - ferramenta para navegar em torno do documento. Clique e arraste para percorrer o documento; 

 Note - ferramenta para criar notas em locais específicos dentro do documento. As notas são representadas 
por ícones e ao clicar no conteúdo é possivel visualizar, alterar, modificar a cor ou apagar inteiramente o 
texto; 

 Highlight - ferramenta para aplicar realce ao texto; 

 Color - ferramenta para selecionar a cor ativa no momento. Notas e realce que você aplicar irá usar esta cor. 
Você pode mudar a cor de um destaque existente com o botão direito sobre ele; 

 Zoom - botões para aumentar e diminuir a visualização do documento; 

 Sync - botão para forçar o Mendeley a executar uma sincronização, fazendo com que quaisquer alterações 
feitas à sua biblioteca seja armazenada na nuvem, tornando-os disponíveis em outros dispositivos e 
computadores. Você deve sincronizar com frequência, a fim de garantir que as alterações mais recentes 
sejam guardadas na nuvem.

10 Trabalhando com o PDF 
Para iniciar as alterações em um documento PDF você deve selecionar o documento e clicar sobre ele e 

começar trabalhar em seu documento conforme as opções da barra de ferramentas.  



11 Trabalhando com Microsoft Word (Windows, Mac) ou LibreOffice.

Permite inserir rapidamente e facilmente citações e referencias dos documentos que fazem parte de 
sua biblioteca Mendeley. Para utilizar esse recurso do Mendeley é necessário que você instale em seu 
desketop o “Citation Plugin”.  Para instalar o plugin Abra o menu “Tools” e selecione a opção para MS 
Word ou para o LibbreOffice . Mendeley irá detectar qual processador está instalado em seu 
equipamento.

Uma vez que o plugin foi instalado, você pode abrir o seu processador de texto. A ferramenta irá 
aparecer em um local diferente, dependendo do software que você está usando. No LibreOffice ele 
aparecerá como uma barra de ferramentas na parte superior da tela.



11.1 Barra de ferramenta 

No Microsoft Word para Windows, a ferramenta pode ser 
acessada por meio da guia “Referências”.

Insert Citation - usado para localizar e inserir citação e referência
Insert Bibliography – Inseri Bibliografia no final do documento
Open Mendeley - abre a interface
Style - opções para a escolha do formato da citação e 
referências.



11.2 Inserir Citação

Posicione o cursor onde deseja inserir a primeira citação e pressione o botão “Insert Citation” na 
barra de ferramentas. Aparecerá o pop-up “Mendeley Citation Editor”, permitindo que você pesquise 
em sua biblioteca Mendeley a referência desejada. Digite um termo de pesquisa e escolha a 
referência a partir da lista de resultados. Pressione Ok para inserir uma citação à referência 
selecionada.



11.3 Estilo de Citação

As citações serão inseridas de acordo com o estilo selecionado, clicando em "Style”. Os estilos são 
regras de formatação estabelecidas pelas revistas e editores. Se o estilo que você precisa não estiver 
listado, você pode usar a guia “Get More Styles” selecionar o estilo desejado e em seguida clicar em 
“Install”. Após você ter inserido a opção selecionada aparecerá na guia “Installed” selecione e clique 
em “Use the Style”



11.4 Estilo UFPR

O estilo UFPR/Mendeley usa o nome do autor em minúsculas seja no meio da sentença ou 
no final da sentença. Para que as citações estejam de acordo com as Normas da UFPR 
segundo a ABNT é necessário que o autor quando inserido no final da sentença realize a 
alteração manualmente para letras maiúscula e dentro do Parêntese, veja exemplos abaixo. 

Normas da UFPR segundo a ABNT:

De acordo com Barros (1991), “Interpretar significa buscar o sentido mais explicativo dos 
resultados da pesquisa.” Nesta pesquisa, entende-se que o “[...] treinamento é o ato 
intencional de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem.” (CHIAVENATO, 1992). 

Estilo UFPR/Mendeley:  

De acordo com Barros (1991, p. 62), “Interpretar significa buscar o sentido mais explicativo 
dos resultados da pesquisa.” Nesta pesquisa, entende-se que o “[...] treinamento é o ato 
intencional de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem.” Chiavenato (1992). 



11.5 Como Alterar uma citação

Posicione o mouse na opção “Undo” realiza a alteração em seguida aparecerá a tele 
“Keep Citation Edit?” clique na opção “Keep Manual Edit” para gravar sua alteração.
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