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O que é o Mendeley?



Sedeado em Londres, o Mendeley é constituido por  mais de 30 
investigadores, académicos e engenheiros informáticos provenientes de...

... apoiados pelos co-fundadores
e antigos executivos de

Apoiados também por:



O que é o Mendeley?

O Mendeley é um software académico 
gratuito (Win, Mac & Linux) para gerir, 
partilhar, anotar e citar artigos 
científicos...

...e uma rede de investigação para gerir 
artigos online, descobrir tendências de 
investigação e comunicar com outros 
investigadores das diferentes áreas de 
interesse.



O perfil



Criação do perfil de investigador



1 – Para ver o perfil

2 – Vista de perfil: áreas de investigação, 
publicações, prémios e bolsas, informação 

biográfica, CV, contactos



O que se pode
procurar…



Alguns dados sobre as nossas publicações



Criação da biblioteca



Criação da biblioteca

Crie e gira as suas coleções de artigos

Adicione tags & notas e edite detalhes nos documentos

Biblioteca com lista dos seus documentos



Adicione artigos

Existem formas diferentes de criare a sua biblioteca:
• Adicione ficheiros individuais ou pastas inteiras
• “Watch a folder” importa automaticamente os PDFs
• Adicione uma referência ficheiro
• Adicione uma base de dados EndNote/BibTex/RIS ou…

…”arraste & largue” ficheiros PDF diretamente 
para o painel central da biblioteca…

… e o Mendeley tentará extrair os detalhes 
dos documentos automaticamente.



Pesquise detalhes de documentos

Insira o DOI, PubMed, ou ArXiv ID e clique 
na lupa para iniciar a pesquisa

Os detalhes do documento serão atualizados 
ou adicionados automaticamente



Web Importer 

Para instalar o Web Importer, 
arraste o “bookmark” para a 
barra de favoritos do seu 
browser.

Sítios acessíveis pelo 
Web Importer

www.mendeley.com/import

O Web Importer ajuda a guardar  as referências diretamente a partir do seu browser



Como utilizar o Web Importer 

Na página web com a 
referência desejada, basta 
clicar no bookmark…

…depois clique no “Import” para 
importar a referência/artigo para a 
sua biblioteca Mendeley. Se 
possível/acessível, o PDF será 
também importado.



Para utilizadores do Chrome

Procure por “Mendeley
Web Importer” nas 
extensões da Web Store do 
Chrome

…depois clique no “Import” para 
importar a referência/artigo para a 
sua biblioteca Mendeley. Se 
possível/acessível, o PDF será 
também importado.



Como utilizar o Web Importer 

Na página web com a 
referência desejada, basta 
clicar no ícone…



Como utilizar o Web Importer 

…depois clique no “Import” para 
importar a referência/artigo para a 
sua biblioteca Mendeley. Se 
possível/acessível, o PDF será 
também importado.



Sincronize e gira a sua biblioteca online

Pode adicionar 
referências, editar e 
gerir a sua 
biblioteca online



Sincronize e gira a sua biblioteca online

Sincronize a 
sua biblioteca

Poderá aceder em 
qualquer browser à 
sua biblioteca



Gestão dos documentos e referências



Gestão da biblioteca

Marque os seus documentos
favoritos com estrelas

Os documentos podem ser marcados em “lidos/por-ler”

Filtre por autor, tags, publicações ou palavras-chave

Abre PDFs anexados no leitor PDF integrado



Pesquisa em tempo real



Pesquisa do texto integral no leitor PDF



Anotações e “highlights”



Organizador de ficheiros

Pode encontrar o 
organizador de 
ficheiros em
Tools > Options > 
File Organizer



Citações e partilha de referências



Citar no Word

Clique em “Insert Citation” no Word

Selecione o artigo que deseja citar



Citar no Word

A citação aparecerá com base no estilo 
de citação selecionado

Insira citações no 
Google documents 
ou outros editores
utilizando “copy & 

paste“.

Crie a sua lista de referências bibliográficas
num simples passo.



Compartilhe referências com grupos

Os grupos podem ser privados ou públicos
(com convite ou abertos)

Veja o grupo online – Os 
outros utilizadores podem 
solicitar  a entrada ou 
simplesmente seguir um 
grupo.

Grupos públicos possuem apenas os detalhes das 
referências – sem o texto integral. Grupos privados 
possuem o texto completo (PDF’s) incluindo 
anotações e “highlights”.



Crie Grupos no Mendeley Desktop

Grupos privados contêm o texto integral.

Grupos públicos partilham apenas referências.



Crie grupos no Mendeley Web

Pode também criar 
grupos online.



Pesquisa no catálogo Mendeley



Pesquisa no catálogo Mendeley

Pesquise imediatamente o artigo nas bases de 
dados que possui subscritas, através do Open-
URL (e.g. Universidade do Porto 
http://linksource.ebsco.com/linking.aspx)



Estatísticas de leitura de artigos



Aplicações móveis

Aplicação oficial gratuita para iPhone e 
iPad.



Aplicações móveis

Aplicaçãos android, existem duas 
gratuitas, o Scholarley e o Droideley.
São clients Mendeley, logo não são 
oficiais.
Ainda não existe aplicação oficial para 
android.



Deixe o seu feedback e veja o que acontece…

Visite http://feedback.mendeley.com
para ver o que os outros dizem, deixe o 
seu feedback, solicite funcionalidades e 
comunique bugs.



… e adicione-me  à sua lista de contactos

Visite http://www.mendeley.com/profiles/jorge-sinval



www.mendeley.com


