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ABNT E VANCOUVER 
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Apresentação  
  
• O Software Mendeley surgiu em 2008. 

 

• Trata-se de um Gerenciador de Referências que permite 

compartilhar, citar e referenciar publicações científicas 

disponíveis na web (Bases de dados, Repositórios, sites, 

Bibliotecas Digitais) inseridas em sua plataforma.  

 

• Apresenta uma Combinação de aplicação desktop e um 

Website. O desktop é instalado no computador do usuário. Já o 

Website serve para auxiliar pesquisadores no gerenciamento, 

compartilhamento e acesso a dados relacionados com 

determinada pesquisa 
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Apresentação  

• A principal característica do software refere-se ao fato da possibilidade 

de realizar as citações no decorrer do texto e automaticamente 

relacioná-las na lista de Referências ao final do trabalho. 

 

• Tem suporte para vários tipos de Normas (Estilos), tais como APA, 

ABNT, Vancouver, Harvard entre outros.  

 

• Caso seja necessário alterar a norma de citação de um artigo 

(Exemplo: ABNT para VANCOUVER) ele faz essa mudança facilmente 

com um só comando.  

 

• O Software é livre, não possui custos de aquisição e é compatível com 

os Sistemas Operacionais Windows, Mac e Linux.  
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ACESSO E CADASTRO – PASSO A PASSO 

Primeiro passo:  criar uma conta/Registro acesse:    

                          https://www.mendeley.com/ 
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Segundo passo: preencha os campos com as informações para 

realização do Cadastro.  
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ACESSO E CADASTRO – PASSO A PASSO 

Terceiro passo: nesta etapa, o usuário fornece as informações em 

relação à sua profissão e área de interesse de estudo e pesquisa.  
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ACESSO E CADASTRO – PASSO A PASSO 

Quarto passo: o usuário poderá informar sua instituição de origem 

e relacioná-la no campo (OPCIONAL). 



ACESSO E CADASTRO – PASSO A PASSO 
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Quinto passo: Na página de inicial do aplicativo, clique na seta no canto 

superior direito da tele e selecione a Opção “Download Mendeley”. 
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Sexto passo: após essa etapa, abrirá uma tela para o download do 

Mendeley na área de trabalho do computador (desktop). Para instalá-lo é só 

seguir o passo a passo.  

 



INSERINDO A BIBLIOGRAFIA NO SOFTWARE – (Versão Online) 
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Primeiro passo: para acrescentar documentos na versão online, clique em 

“Library” e em “Add Document”. Crie uma pasta em que irá salvar o 

documento e o tipo de documento que será cadastrado. 



INSERINDO A BIBLIOGRAFIA NO SOFTWARE – (Versão Online) 
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Segundo passo: É possível adicionar pastas inteiras clicando em “Add Folder” 

e importar automaticamente todos os PDFs que serão salvos em seu 

computador em “Watch Folder”.  



INSERINDO A BIBLIOGRAFIA NO SOFTWARE – 

(Versão Online) 
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Terceiro passo: para incluir maiores informações sobre determinado arquivo, 

clique em “Details” e em seguida “Edit”, faças as alterações pertinentes e 

depois, clique em salvar. 



MENDELEY DESKTOP – MECANISMOS E 

FUNCIONALIDADES 
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Primeiro passo: após efetuar o download do programa, preencha os 

campos solicitados com os mesmos endereços de e-mail e senha 

cadastrados no Mendeley Online. 



  MENDELEY DESKTOP – MECANISMOS E 

FUNCIONALIDADES 
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Segundo passo: todos os documentos salvos no Mendeley desktop ou 

online podem ser transferidos e sincronizados para constarem nas duas 

versões, para isso basta clicar em “Sync”na versão desktop. 

  

 

Pastas importadas da 

versão online 



  MENDELEY DESKTOP – MECANISMOS E 

FUNCIONALIDADES 
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Terceiro passo: Caso o usuário necessite incorporar um material físico (que 

não esteja disponível em uma plataforma online), basta clicar na opção “Add 

Files” e em seguida “Add entry Manually”. Uma caixa de diálogo será exibida 

onde o usuário precisará determinar o tipo de material a ser adicionado (livro, 

capítulo de livro, tese, dissertação, artigo de revista, filme, etc.) 

3 - Determine o tipo de material  

4 - Preencha os campos com as 

informações necessárias  

1- Clique em “Add” 

2 - Clique em “Add entry Manually” 



  MENDELEY DESKTOP – MECANISMOS E 

FUNCIONALIDADES 
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Quarto passo: para exportação de documentos e referências entre as 

interfaces do Word e Mendeley é necessário adicionar uma extensão (MS Word 

Plugin) que comunique os dois Softwares.  

Clique em “Tools”  



  MENDELEY DESKTOP – MECANISMOS E 

FUNCIONALIDADES 
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Quinto passo: Quando a instalação estiver finalizada no Microsoft Word, a 

seguinte mensagem aparecerá na tela.  
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MENDELEY DESKTOP – MECANISMOS E 

FUNCIONALIDADES 

Sexto passo: Instale o Web Importer na barra do seu navegador. Ao localizar 

um material de interesse na internet, clique no marcador da extensão 

(representado pelo símbolo do Mendeley), localizado no canto superior direito 

da tela.  



MENDELEY DESKTOP – MECANISMOS E 

FUNCIONALIDADES 
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Sétimo passo: Outra funcionalidade do Mendeley é a possibilidade de abrir 

os arquivos em PDF em sua própria plataforma, exibindo as opções de 

copiar, selecionar e destacar as partes mais relevantes do um texto.  
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COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR 

MEIO DO MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 

Primeiro passo: Normalmente, no primeiro acesso, não consta o estilo da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Norma oficial brasileira 

para citações e referências) para acrescentá-la, clique em:   



 

 

                              Biblioteca Central “Cor Jesu” - Slide 21 

 

COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR MEIO 

DO MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 

Segundo passo: Em “Citation Styles” clique em “Get More Styles” e digite o 

nome da norma que deseja acrescentar ao Mendeley, selecione o estilo e clique 

em “Install” (exemplo da ABNT). Clique em “Done” para finalizar o processo. 



COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR MEIO DO 

MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 
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Terceiro passo: após este processo, clique novamente em “View” e em 

“Citation  Style” e selecione a opção de estilo acrescentada.  



COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR MEIO DO 

MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 
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Quarto passo: no Microsoft Word, na aba “Referências” clique na opção 

“Style” e verifique se o estilo selecionado está em conformidade com o 

escolhido anteriormente (ABNT).  



COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR 

MEIO DO MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 
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Quinto passo: Para inserir os dados de um autor na citação clique em 

“Insert Citation”. Uma caixa será exibida. Faça a busca no conteúdo do 

Mendeley (por autor, título etc.), selecione o documento e clique em “OK”. 

 



COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR 

MEIO DO MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 
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Sexto passo: Abaixo, citação indireta já inserida no documento 

 



COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR 

MEIO DO MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 
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Sétimo passo: para a elaboração de uma citação direta, é necessária a 

determinação do número da página onde a informação foi retirada. Clique 

sobre o nome do autor identificado na referência. 
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COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR 

MEIO DO MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 

Oitavo passo: uma caixa de diálogo será exibida, selecione o campo “page” 

e adicione o número de página correspondente à citação, clique em “OK”.  

 



COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR MEIO 

DO MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 

USC, 2019 
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Nono passo: abaixo, citação direta com o número de página já inserido 
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Décimo passo: após inserir todas as citações utilizadas no trabalho, clique 

em “Insert Bibliography” para acrescentar as referências dos materiais citados 

em sua pesquisa.  

  

 

COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR MEIO 

DO MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 



COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR 

MEIO DO MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – ABNT 
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COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR 

MEIO DO MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – 

VANCOUVER 
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Primeiro passo: no Microsoft Word, clique em “Referências”, Style e 

selecione a Norma “Vancouver” que será utilizada. 
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Segundo passo: Clique em “View”, em seguida “Get More Styles” e digite o 

nome da norma que deseja acrescentar ao Mendeley (Vancouver), selecione 

o estilo e clique em “Install”. Clique em “Done” para sair da tela. 

 

COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR MEIO DO 

MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – VANCOUVER 
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Terceiro passo: Para inserir os dados de um autor na citação clique em 

“Referências” e  em seguida  selecione “Insert Citation”.Uma caixa de 

diálogo será exibida, faça a busca  no conteúdo do Mendeley (por autor, 

título etc.), selecione o documento e clique em “OK”. 

 

COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR MEIO DO 

MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – VANCOUVER 
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COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR MEIO DO 

MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – VANCOUVER 
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COMO INSERIR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS POR MEIO DO 

MENDELEY (VERSÃO DESKTOP) – VANCOUVER 

 
Quarto passo: Após inserir todas as citações utilizadas no trabalho, clique em 

“Referências” e “Insert Bibliography”. 
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POLUIÇÃO SONORA 

ALTERAR NORMA BIBLIOGRÁFICA 
 Primeiro passo: no exemplo a seguir, a alteração é dada pela troca da ABNT 

para VANCOUVER. Clique em “Referências”, “Style” e selecione a opção 

desejada 
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USO DE CELULAR 

ALTERAR NORMA BIBLIOGRÁFICA 
 

Segundo passo: as alterações tanto de referências quanto de citações são 

realizadas instantaneamente, quase sempre sem nenhuma necessidade de 

correção posterior.  
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OBSERVAÇÕES FINAIS 

 
  

  

O software apresenta outras funcionalidades:  

 

• compartilhamento de documentos com outros usuários 

cadastrados, facilitando a cooperação e colaboração 

científica; 

 

• obedece a uma linguagem de programação, 

completamente automática;  

 

• As referências podem ser acrescentadas a qualquer 

momento, não só ao final do trabalho.  
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LINKS IMPORTANTES 

  

  

https://www.mendeley.com - (Cadastro de usuário). 

  

https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/  - 

(Download Mendeley Desktop). 

  

https://www.mendeley.com/reference-management/web-

importer/ - (Mendeley Web Importer - Extensão do 

Navegador). 

  

http://support.mendeley.com (Ajuda do Software). 
  



Obrigada! 

Bibliotecárias: 

Laudecéia Machado  

Lidyane Lima 

normalizacao@usc.br 

 

 

Biblioteca Central “Cor Jesu” 

(14) 2107-7099 
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