
Mendeley

Organize e otimize a sua 

pesquisa



O que é o Mendeley ?

... e uma rede de colaboração
acadêmica com 6 milhões de
usuários para se conectar com
pesquisadores e descobrir
tendências de pesquisa.

Mendeley é um gerenciador de
referências que lhe permite
gerir, ler, compartilhar, anotar e
citar seus trabalhos de pesquisa.



O que é Mendeley ?

… formando uma base de dados colaborativa (crowdsourced data base –
alimentada pelos próprios usuários)



O que é Mendeley ?

• Sincronize através
da web, desktop e
dispositivos móveis

• Auto extrai
metadados de
PDFs

• Suporta 7.500
estilos de citação
e é fácil edita-los

• Maior catálogo
de pesquisa
“crowd-sourced”
com milhões de
documentos

• Visualize dados
dos leitores de
um documento
especifico

• APIs diversos e
flexíveis

• Compartilhe privado
(texto completo) e
trabalhos de pesquisa

• Siga tendências,
discussões e
compartilhe com um
grupo

• Compartilhe material e
conhecimento em sala de
aula ou laboratório de
pesquisa



Principais características/novidades do Mendeley

• Gerenciador de 
referência

• Incremento na 
produtividade

• Rede Social científica
• Permite e incentiva o 

trabalho colaborativo

• Bases de dados de pesquisa e API’s
• Criar estudos e aplicativos



Novidades

Os dados de pesquisas como
tabelas, gráficos, imagens e
documentos podem ser armazenados
no Mendeley DATASETS,
possibilitando, além da disseminação
de forma aberta dos dados, a
possibilidade de uma maior
visibilidade da pesquisa desenvolvida.

Mendeley Datasets



Mendeley Careers

O Mendeley tem um espaço
especial para carreiras. São milhares
de vagas disponibilizadas na
plataforma, você pode criar alertas de
vagas de trabalho, disponibilizar seu
Currículo, oferecer oportunidades de
trabalho e baseado em seu perfil,
receber sugestões de vagas

Mendeley Carers



Como acessar o Mendeley?

crie sua conta acessando www.mendeley.com

http://www.mendeley.com/


Crie sua conta no Mendeley

Insira seu e-mail e preencha o formulário



Instale o Mendeley Desktop

Faça download do Mendeley Desktop



Instale o Mendeley Desktop

Baixe e instale o Mendeley 
Desktop de acordo com o seu 
sistema operacional



Comece a alimentar sua biblioteca Pessoal

Crie uma Biblioteca pessoal



Funcionalidades

Armazene e organize os PDFs



Funcionalidades

Exporte do ScienceDirect 
clicando em:  Save to 
Mendeley



Funcionalidades

Clique em  Save to 
Mendeley para 
exportar do Scopus



Funcionalidades

Clique aqui para exportar do Scopus para o Mendeley



Sincronização automática entre as versões Web e Desktop



Sua Biblioteca – Mendeley Web

Mendeley Web – Importe documentos 
do seu computador, crie pastas, grupos, 
organize e leia seus documentos



Sua Biblioteca – Mendeley Desktop

Mendeley Desktop – Importe 
documentos do seu computador, crie 
pastas, grupos, organize e leia seus 
documentos



Abra seus PDFs e adicione seus comentários através de notas e 
destaques



Funcionalidades: Encontre facilmente seus documentos 
através dos metadados dos mesmos

Realize buscas no Mendeley Desktop



No seu Mendeley web, encontre documentos, pessoas e
grupos de seu interesse

Clique na lupa

Você pode buscar por Papers (documentos), pessoas e/ou grupos



Revise os documentos encontrados e os inclua na sua 
biblioteca

Adicione à sua Biblioteca as referências do documento

Encontre o texto completo



Tenha o seu próprio perfil de pesquisador

Através do seu perfil no
Mendeley você pode
compartilhar documentos e
conectar-se a outros usuários.



Inserir citações – Instalação do Plugin do MS Word –
Mendeley Desktop

Clique na opção “Tools”



Inserir citações – Instalação do Plugin do MS Word –
Mendeley Desktop

Clique na opção “Install
MS Word Plugin”



Inserir citação – no Word 
• Abra um novo documento e clique na aba “Referências”
• No momento de inserir a citação, clique no botão “Insert Citation” e busque 

diretamente na sua biblioteca do Mendeley



Escolher o Estilo Bibliográfico – no Word 

Nesse exemplo inserimos 4 citações no estilo Vancouver.  É possível muda-
lo para outro estilo que atenda à sua necessidade



Escolher o Estilo Bibliográfico – no Word 

Para escolher outros estilos de citação clique em More Styles

1



Escolher o Estilo Bibliográfico – no Word 

Busque e escolha o estilo bibliográfico 2



Escolher o Estilo Bibliográfico – no Word 

Instale o estilo bibliográfico selecionado 3



Escolher o Estilo Bibliográfico – no Word 

Selecione o estilo instalado
4



Escolher o Estilo Bibliográfico – no Word 



Criar e inserir referências – no Word 

Clique em “Insert Bibliography” para criar as referências



Thank you

Informações adicionais 
www.elsevier.com/solutions/mendeley

Obrigado!

http://www.elsevier.com/solutions/mendeley

