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¾ O Mendeley é um gerenciador gratuito de citações e 

referências;

¾ Possibilita a criação de grupos de pesquisa;

¾ Disponível nas versões: desktop e web;

¾ Possui versões para iPhone e iPad;

¾ Sistemas operacionais Windows, Mac e Linux.



1. Acesse o site: 
http://www.mendeley.com

Mendeley DESKTOP

3. Efetivado o cadastro, 
será enviado um email
com o link para a  
ativação do seu email e 
dos recursos on-line.

Após a ativação do email
o link abrirá sua página 
pessoal de 
compartilhamento de 
artigos (rede social 
acadêmica). 

2. Acesse: “Create a 
free account”

Preencha os campos 
necessários para o 
registro.

http://www.mendeley.com/


4. Fazer o download do 
Mendeley desktop 
clicando no ícone. 

Seguir as etapas da 
instalação.



1. Para acessar 
clicar no ícone na 
“Área de trabalho”
de seu computador.

ACESSAR O MENDELEY

2. Inserir o e-mail e senha 
cadastrados e clicar em “Sign In”



Barra de ferramentas do sistema

Lista de documentos

Visualizando o Mendeley e seus recursos



Importar Arquivos de uma Pasta Local para o 
Mendeley

1. Para importar um arquivo clicar em 
“Add documents” e em “Add files”

Observação:

Para sincronizar as versões 
do Mendeley (Web e 
Desktop) clicar em “Sync”

2. Selecionar o 
arquivo que desejar 
importar para o 
Mendeley e clicar 
em “Abrir”.



4. O arquivo importado aparecerá nas 
listas “All Documents” e “Recently add”

O Mendeley exibirá uma 
ferramenta “detalls” que 
irá extrair 
automaticamente 
informações do 
documento importado 
dados como: título, 
autores, volume, 
fascículo, entre outros.

É importante conferir os dados pois, o sistema 
utilizará esses dados nas citações e referências. 
Caso tenham dados incorretos clicar em “ 
details” e completar/corrigir os dados. 



Para inserir os dados automaticamente 
preencher um dos campos com o 
identificador numérico: DOI, PMID ou 
ArXivID e clicar na lupa para a atualização 
dos dados.

Os campos podem ser preenchidos: 
manualmente ou automaticamente via 
inserção do DOI, PMID ou ArXiv ID.

Para preencher/corrigir os dados 
manualmente, clicar no campo 
desejado e digitar o texto.

Preenchimento ou Correção dos Dados de um Registro



Visualizar os Arquivos na Íntegra no Mendeley

Para visualizar os 
arquivos inseridos no 
Mendeley (pdf, doc, 
etc.) clicar no ícone 
correspondentes. 



Ao abrir um arquivo, 
serão disponibilizados 
recursos como:

Selecionar e copiar, 

Grifar,

Fazer anotações, entre 
outros.



Como Utilizar o Mendeley no Word

Para fazer uso do 
Mendeley no Word, é 
necessário instalar o 
Plug-in MS Word. 

Clicar em “Tools” e em 
“Install MS Word 
Plugin”

Ao final da instalação o 
Mendeley exibirá uma 
mensagem 
confirmando a 
instalação. Clicar em 
“OK”.

Observação: O Word 
deve estar fechado no 
momento da instalação.



Inserir Citação e Referência em Texto no Word – Tela 1

Para inserir no texto citação de 
autores do documento. 

1. No arquivo Word clicar em 
“Referêrencias” em “Insert 
Citation” e em seguida em: 
“Go to Mendeley” 



2. No Mendeley selecionar o 
documento desejado e clicar em 
“Cite”.

Inserir Citação e Referência em texto no Word – Tela 2

4. Para Inserir a 
Referência bibliográfica 
do documento em 
“Insert Bibliography”

A referência do 
documento será 
inserida. 

3. A citação de autoria será 
inserida.
Se estiver fazendo uso da norma 
ABNT, fazer a correção. 



Como Importar Arquivos da Web

No Mendeley Desktop selecione no 
menu Tools a opção Install Web 
importer

Na janela do browser arraste o botão 
Save to Mendeley para a barra de 
favoritos 



Como fazer a pesquisa

3. Para visualizar os 
documentos salvos 
clicar em “My Library”

1. Fazer a busca digitando o 
assunto desejado. 

2. Para salvar no Mendeley 
clicar em “Save reference”



Os sites listados abaixo permitem a importação 
através da função “Importar para Mendeley”

Para salvar o sites no Mendeley arrastar o 
ícone da base que desejar para “Save to 
Mendeley”



1. Para excluir os dados 
armazenados localmente 
clicar em “Help” e em 
“Reset Mendeley desktop”

Fazendo Logout no Mendeley Desktop

2. Digitar  “I want to delete all my 
data” e clicar em “delete my data”

Esse procedimento não afetará os dados 
sincronizados com a sua conta Web 
Mendeley.
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