
Guia de Referência Rápida



Como usar o Mendeley em 4 passos

1.  Baixe artigos diretamente de plataformas como o ScienceDirect.

1.  Baixe artigos diretamente de plataformas como o ScienceDirect.

3. Destaque, anote e compartilhe artigos com os membros de 
seu grupo de pesquisa.

2.  Guarde um artigo em sua biblioteca, classifique-o e tenha-o 
com você onde quer que você esteja, online e offline.

4.  Crie referências em novos artigos e selecione um estilo de 
citação com um clique.

Há muitas maneiras de colocar artigos em sua
biblioteca Mendeley. Experimente um destes 
métodos populares:

•  Importe de seu gerenciador de referência: 
Use a função de importação na guia “File” em 
Mendeley desktop. 

•  Use o importador web: Vá para o importador web 
a partir da barra “Tools”! no Mendeley desktop e 
importe artigos diretamente.

•  Utilize a opção “watch folder”: Crie uma pasta 
em seu computador e configure o Mendeley para 
visualizar a pasta criada usando as configurações 
na guia “File”. Cada PDF salvo nessa pasta será 
automaticamente importado para a biblioteca 
Mendeley.

•  Pesquise no Mendeley: Use “Papers” na versão 
web ou “Literature Search” no Mendeley desktop.



2.  Guarde um artigo em sua biblioteca e use-o onde quer 
que esteja, online e offline.

3. Destaque, anote e compartilhe artigos com os 
membros de seu grupo de pesquisa.

Uma vez que os documentos estiverem em sua 
biblioteca Mendeley, você poderá organizá-los 
usando uma abordagem de gerenciamento de 
pasta ao estilo do iTunes.

•  Crie pastas para manter vários interesses de 
pesquisa separados um do outro. 

•  Adicione tags para encontrar artigos com 
mais facilidade.

•  Use o botão “Sync” para que as alterações 
feitas em sua versão desktop do Mendeley sejam 
transferidas automaticamente para as versões 
web e iOS (e vice-versa).

•  A função ‘Mendeley suggest’ apresenta artigos 
interessantes em sua área com base no conteúdo 
de sua biblioteca. 

•  Use ‘Account usage’ na versão web do Mendeley 
versão web para controlar o quanto dos seus 2GB 
de espaço de armazenamento gratuito você tem 
disponível.

Crie grupos privados no Mendeley desktop ou  
na versão web, ou participe de grupos públicos.  
A versão básica do Mendeley permite que você crie 
grupos privados com até 3 membros por grupo. 

•  Use a função arrastar e soltar do mouse para 
adicionar artigos em seus grupos.

•  Faça anotações e realces nos artigos de sua 
biblioteca e compartilhe-os com seu(s) grupo(s) 
privado(s). Assim, os membros do grupo serão 
capazes de ver as suas edições e adicionar suas 
próprias anotações e destaques.

•  Associe-se aos grupos públicos na versão 
web do Mendeley. 

•  Planos de equipe também estão disponíveis. Um 
Plano de Equipe permite que você crie um número 
ilimitado de grupos privados para até 50 pessoas e 
tenha espaço ilimitado na biblioteca de grupo.



4.  Crie referências em novos artigos e selecione um estilo de 
citação com um clique.

Lembre-se de personalizar!

O Mendeley ajuda você a criar e formatar facilmente 
citações em artigos que você está escrevendo.

•  Instale o Mendeley Citation Plugin encontrado 
em “Tools” na versão desktop do Mendeley. 

•  Uma vez instalado, o plugin fica visível na guia 
‘References’ da barra de menu do Microsoft Word.

•  Agora você pode facilmente:

   •  Inserir citações (sempre clique em “Cite”).

   •  Inserir uma bibliografia no final de seu 
artigo ou capítulo.

   •  Escolher entre mais de 6.500 formatos de citação 
e mudar o estilo da citação com apenas um clique.

Nós esperamos que você goste de trabalhar com o Mendeley, 
o gerenciador de referências e rede social acadêmica gratuito. 

Lembre-se de criar seu próprio perfil pessoal e mantê-
lo atualizado, enviando seus artigos para promover o seu 
trabalho e ser encontrado por outros pesquisadores.

Se você precisar de mais ajuda no Mendeley, visite:
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www.resources.mendeley.com


