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Mendeley

O Mendeley é um software gratuito de gestão bibliográfica, que
permite que você gerencie as diversas etapas da sua pesquisa.

O Mendeley pode ser utilizado no Windows, Mac e Linux

https://www.mendeley.com/

https://www.mendeley.com/


Funcionalidades

▪Criar e gerenciar uma biblioteca de 
documentos

▪Compartilhar documentos

▪ Pesquisar trabalhos acadêmicos

▪ Publicar seus trabalhos

▪ Participar de comunidades e grupos

▪ Ler, anotar e editar documentos

▪Citar automaticamente

▪Criar referências automáticas

▪Acessar sua biblioteca em múltiplas 
plataformas



Programas & Plugins

▪Mendeley Desktop (recomendado)

▪Mendeley Web

▪Mendeley Cite

▪Mendeley Reference Manager

▪Mendeley Web Importer (recomendado)

▪Mendeley MS Word Plugin (recomendado)

▪Mendeley App (Apple e Google Store)



Instalação

▪Criação de conta no site do Mendeley

▪ Instale o Plug In for office pelo Mendeley Desktop

▪ Instale o Web Importer pelo Mendeley Desktop



Importação de Registros

▪Arrastar PDF

▪Web Importer

▪ Importação de arquivo 
bibliográfico

▪Watch Folder

▪ Literature Search

▪ Entrada manual

▪ Sincronizar conta com Zotero



Registros

Modificação e Saneamento

• Sinalização de informação 
incorreta

• Selecionar metadados 
escondidos em tools

• Selecionar duplicatas: Tools > 
Check for duplicates

Documentos

• Inserir pdf no registro

• Inserir outros documentos no 
registro

• Funcionalidades do pdf



Office Plugin (Word e Libre Office)

▪ Instale os modelos de citação em: View > More Styles

▪ Citações no office 

▪ Se houver erros, verifique os metadados

▪ Estilo Recomendado: ABNT Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (Autoria Abreviada)

▪ Para alteração os documentos, copie e cole e crie um novo 
documento para não alterar as Macros



Mendeley Mobile



Obrigado!

Biblioteca Mario Henrique Simonsen (BMHS)

Setor de Referência e Circulação (SRC)

gabriel.leal@fgv.br

Tel.: (21) 3799-5918

Ainda com dúvidas?

Contate o Bibliotecário

bib@fgv.br
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