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Gerenciador Bibliográfico 
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Gerenciadores bibliográficos são aplicativos que 
proporcionam o gerenciamento de bibliografias. 
Estão disponíveis em versões free e 
proprietárias, as ferramentas variam bastante. 
 De forma geral permitem que o pesquisador 
arquive e gerencie suas referências e gere listas 
ao final de seus textos, com base nas citações 
realizadas. 

 



Gerenciadores 

Endnote web 

 

Mendeley 

 

 

Jabref 

 

Ref works 

 

Bibtex (latex)  

 

Zotero 

 

https://www.myendnoteweb.com 

  

http://mendeley-
desktop.softonic.com.br/download 

 

http://jabref.sourceforge.net/ 

 

http://www.refworks.com/ 

 

http://www.bibtex.org/ 

 

http://www.zotero.org/ 
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Ferramentas 
free 
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EndNote 
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a) Importa referências a partir de várias bases de dados 

b) Armazena até cinquenta (50000) mil referências 

c) Organiza as referências em pastas 

d) Gera bibliografias em diferentes formatos 

e) Detecta referências duplicadas 

f) Insere automaticamente citações e referências nos 
documentos com o auxilio da ferramenta “Cite while 
you write” previamente instalada; 

g) Compartilha informações das pastas com outros 
usuários do EndNote 
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Digite: www.myendnoteweb.com 

Para criar uma conta no 
EndNote, clique em 
SignUp e preencha seu 
cadastro  

Como acessar? 

1 de outubro de 2014 5 

Se já é cadastrado, insira 
seu e-mail e senha e clique 
em login. 
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Registrar para acessar! 

Preencha os campos 
observando as recomendações 
para Criação do password 
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“Cite While you 
Write” é uma 
ferramenta que 
integrada ao word 
permite a inserção e 
formatação das 
referências e citações, 
no seu texto 
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Após o registro, no primeiro acesso à sua conta no EndNote 

Basic,  aparecerá a  opção “Introdução”  e as  principais  

Funções do Endnote:   coletar, organizar e formatar as 

referências.  



Instalando o plug-in “Cite while you 
write” e o “Capture” 
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Recursos online que não 
fazem exportação direta, 
pode-se utilizar o recurso 
Capture do browser.  



Usando o Capture 

1. Após executar a busca, na base 
de dados,  selecione a(s) 
referência (s) que serão 
exportadas pro Endnote.   

2. Na  barra de ferramenta do seu 
navegador selecione o recurso 
“Capture”  para fazer a 
exportação dos dados. 

1 

2 
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Usando o EndNote  Basic 

As referências no EndNote  devem ter 
um vínculo com um grupo (pasta).  As 
pastas devem ser criadas com nomes 
que sejam significativos.  

11 
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As pastas: Minhas referências,  Não Agrupados e 
Lista temporária, próprias do EndNotes não podem 
ser excluídas. 
Minhas referências: contém as referências de toda s 
as pastas criadas pelo usuário.  
Não Agrupadas: são armazenadas as referências 
exportadas das  bases de dados ou quando inserimos 
uma referência manualmente  
Lista Temporária:  as referências salvas nesta pasta 
permanecem durante a sessão. 

Pastas do sistema 
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Editar  Referências 



Editando referências 
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Editar  Referências 



1 de outubro de 2014 15 

É possível anexar texto (pdf ou word) e 
imagens às referências armazenadas no 
EndNote Basic: 

1. Selecione a pasta, em seguida 
selecione a referência 

2. Clique no clipe ou na imagem para 
executar a ação 

Anexando Texto 

2 
1 



Transferir referências de 
uma pasta para outra 

1 

4 

3 2 

1. Clique em: Minhas referencias 
2. Escolha a pasta desejada ou direto da lista 

Minhas referências 
3. Selecione as referências a serem 

transferidas: (todas, página); 
4. Em: Adicionar ao grupo, selecione a pasta 

que receberá as referências 
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Criando Pastas 

1 

2 

4 

1  Clique na aba ORGANIZE 

2  Selecione a opção: Gerenciar meus grupos 

3  Clique em Novo grupo 

 4. Atribua um nome à pasta 

 5 Clique em  OK 

18 
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5 
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1 

2 
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Excluir Pastas 
1  Clique na aba ORGANIZAR 

2  Selecione a opção: Gerenciar grupo 

3  Clique na opção “Excluir” 



Excluindo referências 
duplicadas 

19 

1. Clique na aba “organize” 
2. Selecione a opção: Encontrar 

duplicatas 
3. Clique em excluir 
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Compartilhando pastas 

1. “Na aba “organizar”, selecione gerenciar grupos 
2. Selecione a pasta que deseja compartilhar 
3. Clique em: Gerenciar compartilhamento  
4. Na pasta que deseja selecionar 
5. Clique em “Iniciar compartilhamento” 
6. Abre a janela para inserir e-mail da (s) pessoa(s) que 

poderão acessar a pasta compartilhada 
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Criando listas de referências 
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1  Clique na aba FORMATO 

2  Selecione a opção: Bibliografia 

3  Em referências: selecione a pasta 

 4 Em Estilos bibliográficos: selecione 
o formato das referências 

 5 Em Formato do arquivo: selecione o 
formato do arquivo 

6 Escolha a opção: Save to..., E-mail 
ou Preview & print 



Seleção de estilos 

Na opção  “Seleção de estilos”de referências 
aparecem todos os estilos disponíveis pelo 
EndNotes. Porém, podemos criar uma lista de 
estilos preferidos ou adicionar estilos, 
utilizando a opção Meus favoritos, que 
aparece ao lado  da caixa de seleção.  Selecione 
os estilos e clique  em “Copiar para os 
favoritos”.  
A partir da seleção dos estilos preferidos, 
apenas eles estarão disponíveis. 
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Exportando 
Referências: 

“Versão desktop” 
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Exporta referências do EndNote Basic para outros gerenciadores 
de referências, ou Endnote versão desktop. 
Na aba “Formatar” selecione a opção “Exportar Referencias” ; 
Em Referencias, selecione a pasta  
Em “Estilo de exportação” selecione o formato de saida: Save 
to..; E-mail ou Preview & Print 



Coletar referências 

Na aba Coletar existem 3 opções para obter referências: 

1. Buscar Online:   busca referências em  uma base de dados selecionada ou 
catálogo de biblioteca. 
 
2. Nova Referência: cria novas referências e insere manualmente os dados 
relevantes nos campos bibliográficos do modelo mostrado. 
 
3. Importar Referências é usado para obter referências guardadas a partir de 
bases de dados ou de outras fontes. 
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Busca online (Online search) 
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Na  aba coletar , selecione “Pesquisa online” 
Etapa 1: Selecione a base de dados para pesquisa 
Etapa 2: Digite os termos de busca e escolha uma  
das opções: 
   a) Retrieval all records – para recuperar todos  
         os registros 
   b) Selecione um intervalo de registros para recuperar 
3  Clique em Pesquisar para executar a busca 

1 

2 

3 
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A partir da lista de resultados, selecione os 
registros  e salve-os na pasta escolhida ou 
crie uma nova pasta 

 

Lista de 
Resultados 
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Na aba Coletar, Nova referencia’, selecione o tipo de 
referência.  Preencha os campos da planilha. 
Para o campo de autor, o padrão é:  SOBRENOME, prenome,  
caso haja mais de um autor, separá-los por  ponto e vírgula ;  
após preencher todos os  campos clique em salvar 

 

Inserindo referências 
manualmente 
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Salvando resultado de buscas feitas em  
bases de dados 
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O resultado obtido nas buscas em bases de 
dados podem  ser transferido para o EndNote 
Web de diversas maneiras: 
 
 Exportação direta:  utilizando os recursos 

de exportação da própria base; 
 Captura: plug-in instalado no navegador 
 Importação de arquivo: O resultado da 

busca é salvo em um arquivo do tipo txt e 
importado pelo Endnote usando filtros de 
importação específicos de cada base 
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Coletando referências 
Bases de dados 

29 

 
Para buscar referências nas  bases de dados: 
1. Selecione a base que deseja pesquisar 
2. Digite os termos de busca nos campos apropriados 
3. Execute a busca 
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Salvando referências no EndNote 
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Executando salvamento 

Após salvar resultado, um ícone do End 
Note será exibido indicando quais 
foram  os registros salvos. 
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1. Fazer a busca 
2. Em opções de páginas, definir 

quantidade a ser exportado 
3. Clicar no aba Pastas 
4. Selecionar 
5. Exportar 
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1. Exportar para Endnoteweb 
2. Salvar 



Base LILACS 
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Base LILACS 
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1. Após efetuar a busca 
2. Selecione as referências a serem salvas 
3. Clicar em  <Export> 
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SCOPUS 
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1. Selecione o formato de exportação: <RIS format 
Endnote> 

2. Selecione o formato de saida: Citation only ou 
Complet format 

3. Clique em Export 
4. Abrir arquivo com: Reserch soft direct Export 
5. Abre caixa EndNote confirmando a exportação 

5 

2 

4 

1 

5 

3 
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Portal Capes (1) 
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1. Efetue a busca 
2. Na lista de resultados, selecione a referência a ser 

exportada e clique em Detalhes/Enviar para: Endnote 
3. Abre caixa EndNote confirmando a exportação 

41 
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Portal Capes (2) 
1. Efetue a busca 
2. Na lista de resultados, selecione a opção: Adicionar 

página ao meu espaço 
3. Em “Meu espaço”, selecione as referências que serão 

exportadas  para o Endnote 
4. Enviar para EndNote <IR> 
5. Abre caixa do Endnote confirmando a exportação 

2 

3 

4 
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1. No End Note web  
2. Na aba<Collect>  selecione a opção: 

<Import references> 
3. Procure o arquivo a ser importado 
4. Selecione o filtro adequado (base de 

dados) 
5. Selecione  a pasta (grupo)  onde as 

referencias serão salvas 
6. Clique em <importar> 
7. Se tudo estiver correto  aparecerá 

mensagem informando que as 
referências  foram importadas. 

Importando Para importar registros de 
qualquer 

Base de dados 
Siga os passos abaixo 
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Importar 
referências 

1. Efetue a busca na base  desejada: BVS 
2. Salve o resultado da busca em arquivo compatível com o 

EndNote (.txt ou RIS) 
3. No End Note  
4. Na aba Coletar, selecione a opção: Importar referencias 
5. Procure o arquivo a ser importado 
6. Selecione o filtro adequado (base de dados) 
7. Selecione  a pasta onde as referencias serão salvas 
8. Clique em importar 
9. Se tudo estiver correto  aparecerá mensagem informando que as 

referências  foram importadas 
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PUBMED 
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1. Após executar a busca 
2. Selecione as referências para exportar 
3. Em: Send to: marcar a opção: File 
4. Em Format: selecione: Medline 
5. Clicar em: Create File 
6. Na caixa de salvamento marcar a opção: 

Download 
7. Salvar o arquivo 
8. Para importação use o filtro: PubMed (NLM) 
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SCIELO 
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1. Após executar a busca 
2. Abra o artigo em formato Html 
3. Em: Send to marcar a opção: File 
4. Na caixa de serviços, clicar na opção: How to cite 

this article 
5. Export to Endnote 
6. Na caixa de salvamento salvar no formato RIS ou 

ENW 
7. Para importação use o filtro: RefManRIS ou 

ENDnote, depende do formato salvo 
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Trabalhando com o Word 
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Após instalar o plug-in ‘Cite While You Write’, 
a barra de ferramenta do word  mostrará  o 
ícone EndNote. 

É possível inserir, automaticamente, citações no texto e 
as referências guardados no Endnote,  ao final do texto 
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Inserindo Citação 
referência no texto 

1. Posicione o cursor no lugar que se deseja inserir a 
citação 

2. Clique em Find Citation 
3. Abre uma caixa de busca onde digitamos palavras, 

nome do autor, etc. da referência que queremos  
citar 

4. Abre outra tela mostrando as referências 
encontradas 

5. Selecione a desejada 
6. Dê um clique duplo ou clique em <Insert> 

2 

3 

4 

5 1 
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Editando as 
citações 
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Filtros do Endnote 
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Ferramenta para seleção de Estilos usados no Endnote: (mais de 5 mil) 
http://www.lib.ucdavis.edu/dept/instruc/research/endnote/filters-
win.php#l 
  
Ferramenta para seleção de filtros de importação do Endnote: 
http://endnote.com/downloads/filters 
  

http://www.lib.ucdavis.edu/dept/instruc/research/endnote/filters-win.php#l
http://www.lib.ucdavis.edu/dept/instruc/research/endnote/filters-win.php#l
http://www.lib.ucdavis.edu/dept/instruc/research/endnote/filters-win.php#l
http://endnote.com/downloads/filters
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OBRIGADA! 

Maria Bernardete Martins Alves 
Dúvidas e informações 

Ref.bu@contato.ufsc.br / bdados.bu@contato.ufsc.br 

3721-6470 
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COMO CITAR E REFERENCIAR? 

ALVES, Maria Bernardete Martins. Gerenciador Bibliográfico: 
endnote Basic. Florianópolis, 2014.  51 slides, color.  Acompanha 
texto. Disponível em: < 
http://www.bu.ufsc.br/design/SLIDES_endnoteweb2012.pdf >. 
Acesso em: dd mmm. aaaa.  

 

No texto: De acordo com Alves (2014) ou  (ALVES, 2014).  
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A obra Gerenciador Bibliográfico: endnote web de 
Universidade Federal de Santa Catarina. Biblioteca 

Universitária foi licenciada com uma Licença Creative 
Commons - Atribuição - Uso Não Comercial - Obras 

Derivadas Proibidas 3.0 Não Adaptada. 
Com base na obra disponível em 

http://www.bu.ufsc.br/design/SLIDES_endnoteweb2
012.pdf.  
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