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Introdução

O Gerenciador de Referências Mendeley é uma ferramenta de suporte acadêmico 

que auxilia na padronização de citações e referências; organização de 

bibliografias e criação de lista de referências, além de ser uma rede social 

acadêmica e dispor de um sistema de descoberta.



Plugins

Essa ferramenta está disponível na versão desktop, on-line e para dispositivos 
móveis. Mendeley também disponibiliza alguns plugins: a) Mendeley Web Import 
(importação de conteúdos on-line), b) Citation Plugin (importações de dados do 
Mendeley para citação e referência em editores de texto) e o c) Mendeley Cite 
(importação de dados do Mendeley para Office 365).



Instalação

Passo 1: Acessar 

https://www.mendeley.

com/ e criar uma conta 

clicando em Create a 

free account.

https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/


Instalação

Passo 2: Fazer 

download do Mendeley 

Desktop na página 

principal do Mendeley.



Instalação

Passo 3: Faça o 

download de acordo 

com o sistema 

operacional do seu 

computador.



Instalação

Passo 4: Depois de 

instalar o Mendeley, ao 

abrir o software e fazer 

login.



Layout do Mendeley Desktop

1 - Menu superior

2 - Menu rápido

3 - Biblioteca e pastas

4 - Filtros (gerado a partir dos 

documentos da bibliotecas)

5 - Documentos importados

6 - Ferramenta de busca

7 - Detalhes do documento
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Plugin Web Importer

Para instalar o plugin Web 
Importer (plugin para  
alimentar a biblioteca a 
partir de dados da 
internet), clique no link 
disponível no menu inferior 
do site do Mendeley.



Plugin Web Importer

Fazer os procedimentos de 
instalação de acordo com 
navegador.

Essa extensão não é 
compatível com os 
navegadores Safari e 
Internet Explorer



Plugin para citação 

A instalação do citation plugin (é esse plugin 
que fará a comunicação do Mendeley com o
 editor de texto) é feita a partir do Mendeley 
Desktop (menu superior >> Tools >> 
Install MS Word Plugin ou 
Install LibreOffice Plugin).



Alimentação a biblioteca Mendeley

Importar arquivos do computador a partir do 
menu File.

File >> Add Files >> Selecionar o documento que 
deseja importar para a biblioteca do Mendeley



Alimentação a biblioteca Mendeley

Importar arquivos do 
computador utilizando menu 
rápido.

Clicar no ícone Add para abrir a 
caixa de seleção de documentos.



Alimentação a biblioteca Mendeley
Importar arquivos do 
computador utilizando o plugin 
Web Importer.

Clicar no ícone do Mendeley no 
navegador >> selecionar o 
documento para agregar à 
biblioteca.

Lembrar de sincronizar o 
Mendeley Desktop com a versão 
Web clicando em Sync no menu 
rápido.



Alimentação a biblioteca Mendeley
Incluir documentos que não estão 
disponíveis online ou digital, por 
exemplo, um livro físico.

Clicar na flecha para baixo ao lado 
ícone Add no menu rápido >> 
selecionar a opção Add Entry 
Manually >> selecionar na caixa de 
diálogo do tipo de documento >> 
preencher com as informações 
sobre o documento.



Correção de metadados

Após a importação de documentos, 
pode ser necessário fazer a correção 
dos dados do documento, os 
metadados. Isso significa verificar se 
as informações que posteriormente 
irão compor a referência estão 
corretas, como o tipo do documento, 
o título de um artigo e entre outros. As 
correções devem ser feitas na aba 
Details que aparece do lado direito do 
Mendeley Desktop.



Leitura de documentos no Mendeley

Clicando duas vezes sobre um documento é aberta uma aba e um novo menu 
rápido. No menu rápido estarão disponíveis ferramentas de marcação de texto e 
notas para ajudar a leitura. Também é possível na aba Notes do menu lateral 
direito fazer anotações sobre o texto.





Incluir citações e referências com o 
Mendeley - MS Office Word
Após fazer a instalação do 
Citation Plugin (menu superior >> 
Tools >> Install MS Word), ao 
abrir o MS Office Word, na aba 
Referências, ficará disponível as 
ferramentas Mendeley.



Incluir citações e referências com o 
Mendeley - MS Office Word
Para inserir autores após as 
citações, ou seja, entre 
parênteses, clicar em Insert 
Citation e fazer a busca do texto 
citado por ano, sobrenome do 
autor ou palavra e selecionar o 
documento citado.



Incluir citações e referências com o 
Mendeley - MS Office Word
Nos casos em que o nome do 
autor precede a citação, será 
preciso indicar no Insert Citation 
para suprimir o nome do autor. 
Para isso, no momento de 
inserção do autor será 
necessário deletar o ponto e 
vírgula que está na caixa de 
diálogo para que a extensão do 
Mendeley disponibilize a opção 
Suppress Author.



Incluir citações e referências com o 
Mendeley - MS Office Word
Caso seja necessário acrescentar 
na citação outros documentos, 
posicionar o cursor ao lado da 
primeira citação e repetir a 
operação do passo anterior. Após 
a inserção da nova citação, 
selecionar as duas citações e 
clicar na opção Merge Citations. 
As citações serão, então, 
readequadas.



Incluir citações e referências com o 
Mendeley - MS Office Word
Para inserir as referências 
no final dos textos, 
posicionar o curso onde as 
referências serão inseridas 
e clicar em Insert 
Bibliography.



Incluir citações e referências com o 
Mendeley - MS Office Word
É possível alterar as 
normas que estão sendo 
usadas para padronizar o 
trabalho clicando em Style 
e selecionando a norma 
ou estilo desejado. Caso o 
estilo ou norma desejada 
não esteja listado, clicar 
em More styles.



Salvar documento em formato compatível

As modificações feitas pela extensão 
do Mendeley são macros e por isso só 
poderão ser vistos por quem também 
tiver o Mendeley instalado com os 
documentos citados na biblioteca. 
Assim, recomenda-se salvar uma 
versão sem macros para enviar para 
outras pessoas ou para uma revista, 
por exemplo. Para isso, basta clicar em 
Export as e selecionar a opção Without 
Mendeley Fields.



Incluir citações e referências com o 
Mendeley - LibreOffice Writer
Após fazer a instalação do Citation Plugin (menu superior >> Tools >> Install LibreOffice), ao 
abrir o LibreOffice Writer, as ferramentas Mendeley ficam disponíveis nos menus rápidos.



Incluir citações e referências com o 
Mendeley - LibreOffice Writer
Para inserir o autor ou o 
ano da publicação, clicar 
em Insert Citation e fazer a 
busca do texto citado por 
ano, sobrenome do autor 
ou palavra e selecionar o 
documento citado.



Incluir citações e referências com o 
Mendeley - LibreOffice Writer
Para inserir as referências 
no final dos textos, 
posicionar o curso onde as 
referências serão inseridas 
e clicar em Insert 
Bibliography.



Incluir citações e referências com o 
Mendeley - LibreOffice Writer
Para alteração da norma ou do estilo usado para padronização do texto, clicar em Choose 
Citation Style.



Incluir citações e referências com o 
Mendeley - LibreOffice Writer
Para gerar um documento sem os macros é necessário clicar em Export MS Word Compatible
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Para mais informações entre em contato com o 
Departamento de Referência (DeRef) pelo 

e-mail atendimento.bco@ufscar.br.


