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1. Objetivo 

 

Este guia tem por objetivo auxiliar na utilização do gerenciador bibliográfico 

Mendeley em sua versão desktop. O público alvo são professores, alunos de 

graduação e pós-graduação, profissionais e outros interessados que desejam 

conhecer as principais funcionalidades da ferramenta. Este tutorial abrange 

instalação, registro, gerenciar sua biblioteca, adicionar referências e arquivos, leitura 

e anotação em arquivos, inserir citações em trabalhos e gerar bibliografias 

automaticamente. Também trata da exportação dos dados para outros gerenciadores 

bibliográficos e compartilhamento de referências em grupos privados e públicos.   

 

2. Definição  

 

O Mendeley é uma aplicação gratuita de gerenciamento bibliográfico web e 

desktop. Seu benefício é simplificar o processo de referenciamento e citação em 

trabalhos acadêmicos, ajudando o usuário a poupar tempo tanto na organização do 

material utilizado nos trabalhos acadêmicos quanto na inserção de citações e 

geração de bibliografias, esta última funcionalidade utilizando-se do plugin de citação 

para o Microsoft®Word e LibreOffice. Também a ferramenta permite ler, destacar e 

anotar nos documentos em PDF, além do compartilhamento de referências e ideias 

através de grupos públicos e privados. 

 
3. Instalação e registro 

 

Para instalar a aplicação Mendeley Desktop, acesse o link 

https://www.mendeley.com/ e clique na aba “Download”, conforme abaixo. Na 

próxima página, instale a aplicação conforme seu sistema operacional. 

 

 

https://www.mendeley.com/
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Para acessar os recursos do Mendeley e poder gerenciar suas referências 

personalizadas, é necessário criar uma conta. É possível realizá-la clicando em 

“Create account” no mesmo link acima ou, abrindo a aplicação instalada em sua 

máquina, clicando em “Register”. 
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Para se registrar, defina uma senha na tela aberta a seguir.  

 

4. Conhecendo sua Biblioteca Mendeley 

 

Após acessar a ferramenta com o login e senha cadastrado, você acessará a 

interface principal do Mendeley. Apresentamos o layout do software e a descrição 

dos recursos:  
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1. Menu Adicionar: Utilize-o para adicionar documentos e pastas na biblioteca.  

Ver 5. Adicionando referências para mais detalhes. 

2. Menu Pastas: Utilize-o para criar novas pastas para organizar sua 

biblioteca. Clicando no sinal “+”, será criada uma pasta. Quando clicado ao visualizar 

“All Documents” será criada uma pasta de nível superior. Quando utilizado em uma 

pasta existente, será criada uma subpasta de nível inferior a esta pasta. Clique no 

sinal “-“ para remover a pasta que está sendo visualizada. Fazendo isto, a pasta será 

removida, porém os documentos não são excluídos da biblioteca.  

Ver 6. Organizando suas referências para mais detalhes. 

3. Menu Sincronização: Utilize-o para forçar o Mendeley a realizar uma 

sincronização, o que fará com que todas as mudanças realizadas sejam salvas na 

nuvem, tornando-as disponíveis em outros computadores e dispositivos. 

Recomenda-se realizar essa operação frequentemente para garantir que as 

mudanças sejam salvas.  
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4. Menu Buscas: Clique no campo de busca para ativá-lo. Use este campo 

para fazer uma busca em sua biblioteca. Clique na flecha após a lupa para busca em 

campos específicos (autor, título, ano etc). Sem este refinamento, a busca geral 

também abrange o texto completo dos PDF´s salvos em sua biblioteca e todos os 

metadados das referências (incluindo notas gerais). Este campo funciona de acordo 

com o contexto da visualização: Se você estiver visualizando uma pasta, a busca 

será realizada nos documentos que estão dentro desta pasta. Se quiser buscar todos 

os seus documentos incluídos na biblioteca, selecione “All Documents”. 

5. Menu Descoberta: Neste campo você pode realizar uma busca dentro do 

catálogo do Mendeley. 

6. Painel Minha Biblioteca: Este menu traz campos que organizam e filtram os 

documentos e referências adicionados à sua biblioteca, bem como permitem a 

organização personalizada de suas pastas. O botão “All Documents” permite a 

visualização de todo o conteúdo da sua biblioteca. Também os documentos podem 

ser visualizados por adicionados recentemente, lidos recentemente, favoritos e os 

que necessitam de revisão. Entradas não organizadas em pastas estarão 

armazenadas em “Unsorted”. 

Ver 6. Organizando suas referências para mais detalhes. 

7. Painel Grupos: Esse menu traz todos os grupos criados por você ou os 

quais você adicionar.  

8. Painel Principal: O painel principal mostra os conteúdos do que está sendo 

selecionado para visualização. É possível reordenar o conteúdo de acordo com 

outros critérios (por autor, título, data etc) clicando-se no cabeçalho correspondente. 

Um clique duplo nas referências com PDF (indicado por ícone) abre o visualizador de 

arquivo. 

Clique na estrela para marcar a referência como favorita. Clique no ícone 

circular no cabeçalho para marcar a entrada como lida ou não/lida.  

Ver 6. Organizando suas referências para mais detalhes. 
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9. Painel de Detalhes: Na coluna do Mendeley à direita, apresenta-se os 

detalhes da referência selecionada em sua biblioteca. Aqui, os campos e conteúdos 

relevantes para o tipo de documento são mostrados. Clique em cada um dos seus 

cabeçalhos para realizar alguma modificação nos campos. Em “Notes” você poderá 

visualizar quaisquer anotações realizadas no PDF. 

10. Painel de Filtros: Esse painel permite filtrar documentos de acordo com 

campos específicos (palavras-chave, autores, minhas tags etc). O painel só filtrará o 

conteúdo da pasta que está sendo visualizada. Para filtrar todo o conteúdo de sua 

biblioteca, selecione o campo “All Documents”. 

 

5. Adicionando referências 

 

Nesta seção, orienta-se como povoar a biblioteca do Mendeley com as 

referências que você precisa para realizar seu trabalho. 

É essencial que após adicionar a referência, com ou sem arquivos e 

documentos vinculados, o usuário revise os dados relacionados à entrada no Painel 

de Detalhes. Caso alguns dos metadados essenciais para referenciar o trabalho 

esteja faltando ou preenchido de forma errada, a geração de bibliografias e 

referências de forma automática pelo Mendeley também ficará errada.  

Em alguns casos, o Mendeley identifica e avisa quando algum dado necessita 

de revisão. Para exemplificar, observe que no documento inserido a seguir, falta a 

informação do (s) autor (es) da referência.  
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Para editar qualquer dado, clique no elemento a ser editado e faça as 

alterações necessárias. 
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As opções explicitadas abaixo nas subseções 5.1 até 5.4 também podem ser 

acessadas no menu superior do Mendeley, na aba “Files”. 

 

 

5.1 Arrastando arquivos e pastas 
 

Adicione as referências a sua biblioteca arrastado e soltando um arquivo PDF 

para o painel principal. O mesmo processo funciona com uma pasta contendo vários 

arquivos. 
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5.2 Adicionando arquivos e pastas 
 

No menu “Add”, selecione arquivos de seu computador em “Add File” ou 

pastas em “Add Folder”. Selecionando uma pasta, o Mendeley automaticamente 

adiciona os arquivos contidos nela para sua biblioteca. 
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5.3 Criando uma “Watch Folder” em sua máquina 
 

A opção “Watch Folder” abaixo permite que qualquer documento inserido na 

pasta indicada automaticamente será incluído em sua biblioteca do Mendeley. 

No Menu Adicionar, selecione Watched Folder e na tela seguinte, encontre e 

selecione a pasta a qual deseja que o Mendeley monitore. Ao aplicar e selecionar OK 

os documentos serão incluídos em sua biblioteca e atualizados conforme haja 

mudanças na pasta. 

 

 

 

5.4 Entrada manual 
 

Quando o usuário não possui o PDF, uma das opções é inseri-la em “Add 

Entry Manually” no menu Adicionar. Para que a citação e referência sejam 

apresentados corretamente, selecione o tipo de documento da referência e não deixe 

de preencher todos os elementos essenciais para a descrição dele. 
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Caso o trabalho possua um identificador, tal como ISBN, DOI, PMID ou ArXiv 

ID, é possível buscar seus detalhes automaticamente. Ao digitá-lo na opção 

correspondente, clique na lupa a seguir para que o Mendeley busque em seu 

catálogo e complete a referência se esta já foi incluída por algum outro usuário. Se a 

mesma está sendo inserida pela primeira vez na aplicação, os detalhes serão 

recuperados diretamente do identificador apropriado. 
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5.5 Importando de outros softwares 
 

No menu superior da aplicação, na opção “File, “Import” é possível importar 

referências de outros gerenciadores bibliográficos. Utilize a função exportar no 

software correspondente. Os seguintes formatos são aceitos: BibTeX, EndnoteXML, 

RIS ou Zotero Library.  
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5.6 Importando do navegador com o WebImporter 
 

Com extensão para navegadores WebImporter, é possível que o Mendeley 

detecte identificadores de artigo na página que está sendo visualizada, 

automaticamente recuperando os metadados e PDF´s (quando disponíveis), os quais 

podem serem enviados diretamente para a sua biblioteca. 

Para usar a opção, instale a extensão de acordo com o navegador utilizado 

em: https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer. A extensão 

está disponível para Chrome e Firefox. 

Ao entrar no navegador, a extensão é identificada pelo ícone do Mendeley. 

Será precisar fazer o login com sua conta cadastrada. 

https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
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Ao visualizar a referência na web, clique no ícone do Mendeley. A extensão 

localizará os dados automaticamente. Selecione o tipo apropriado e clique em “Add”. 

A extensão também funciona com páginas web. 

 

 

 

5.7 Buscando referências compartilhadas no Literature Search. 
 

Alternativa a adicionar manualmente, a opção Literature Search realiza busca 

nas bibliotecas de todos os usuários do Mendeley, facilitando o povoamento de sua 

biblioteca. 

Siga os passos abaixo para adicionar referências com este recurso: 
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1. Selecione a opção Literature Search no painel esquerdo para abrir a tela de 

busca no Painel Principal. 

2. No Painel Principal, localize a caixa de busca. Clicando na flecha abaixo da 

lupa, é possível refinar a pesquisa por critérios específicos (autor, título, nomes de 

publicação, ano, acesso aberto).  

3. Após o processamento da busca, selecione uma das referências para que 

seus dados apareçam no Painel de Detalhes. 

4. No Painel de Detalhes, após certificar-se que a referência corresponde a 

sua busca, clique no botão “Save Reference” para que esta seja incorporada à sua 

biblioteca. 

 

6. Organizando suas referências 

 

Para localizar suas referências na aplicação, o Mendeley Desktop dispõe de 

uma série de funcionalidades. 

 

6.1 Busque suas referências 
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A funcionalidade de busca do Mendeley, visualizada abaixo, pesquisa o termo 

em todos os metadados dos documentos – incluindo o campo de notas gerais e o 

texto completo dos PDF´s em sua biblioteca. Use a flecha após a lupa para restringir 

a busca para um campo específico. Este campo funciona de acordo com o contexto 

da visualização: Se você estiver visualizando uma pasta, a busca será realizada nos 

documentos que estão dentro desta pasta. Se quiser buscar todos os seus 

documentos incluídos na biblioteca, selecione “All Documents”.  

 

 

 

6.2 Filtros padrão 
 

No menu Minha Biblioteca, o Mendeley disponibiliza uma série de filtros 

padrão que ajudam na organização de suas referências. 
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Recently added: Esta opção mostra as referências por ordem cronológica de 

inserção. Você pode modificar o ordenamento (crescente ou decrescente) no 

cabeçalho do painel principal, clicando na opção “Added”. 

Recently read: Mostra a lista dos arquivos em PDF abertos recentemente 

para leitura. 

Favorites: No painel principal, o usuário pode favoritar qualquer referência 

marcando o ícone “estrela”. Ao fazê-lo, o item entra na lista de favoritos mostrado 

nesta opção. 

Needs review: Esta opção lista os PDF´s importados pelo Mendeley que 

necessitam algum tipo de revisão em seus detalhes. Painel Principal e marque-a 

como “reviewed” para que seja removida desta lista. 

Unsorted: Lista todos os documentos não adicionados a uma pasta. 
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6.3 Crie pastas e subpastas 
 

Com a opção de pastas e subpastas, o usuário pode organizar logicamente 

sua biblioteca personalizada, de acordo com áreas de interesse, assuntos ou outros 

critérios. É possível inserir documentos em mais de uma pasta e a remoção de uma 

não implica que o documento em si será excluído do Mendeley, podendo o mesmo 

ser recuperado em “All Documents”. 

Para criar uma pasta, use o Menu Pastas visto anteriormente ou clique com o 

botão direito do mouse em qualquer lugar no Painel esquerdo do Mendeley e clique 

em “New Folder”. 

 

 

 

Também é possível criar uma pasta clicando em “Create Folder” no painel 

esquerdo do Mendeley.  
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Para criar subpastas, clique na pasta em relação a qual deseje criar uma nova 

hierarquicamente inferior, utilizando qualquer uma das opções para criar uma pasta 

expostas anteriormente. 

 

 

 

Para adicionar uma referência em uma pasta, selecione-a no painel principal e 

arraste-a para a pasta. É possível adicionar vários itens ao mesmo tempo. Ao soltar 

o arquivo na pasta correspondente, certifique-se que a linha ao redor da pasta esteja 

completamente destacada, conforme imagem abaixo. Caso contrário, a referência 

não será movida. 

 

 

 

6.4 Utilize tags e filtros  
 

Adicionar tags às referências de sua Biblioteca é uma funcionalidade que 

permite adicionar palavras-chave personalizadas aos itens, ajudando o usuário a 

agrupar trabalhos de acordo com critérios específicos às necessidades dele. 
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Para inserir uma tag na referência, selecione-a no Painel Principal. No menu 

de detalhes, à esquerda encontre o campo “Tags” e acione-o clicando no campo em 

branco abaixo. Separe as tags inseridas por um ponto e vírgula (;). 

 

 

As tags são recuperáveis pela função de busca do Mendeley. Também ficam 

agrupadas no Painel de Filtros, o mais inferior à esquerda da aplicação. Nesse painel 

também se agrupam as referências por palavras-chave, autores e publicações. 
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Ressalta-se que o painel de filtros depende do contexto de visualização, ou 

seja, se o usuário está visualizando esta pasta, os filtros recuperados são apenas os 

contidos nesta pasta. Para visualizar a lista total de filtros, selecione a opção “All 

Documents” no menu Minha Biblioteca do Mendeley.  

 

7. Lendo e anotando em seus documentos 

 

A aplicação do Mendeley permite a leitura e anotação dos documentos em 

PDF anexados às referências. Os itens com esta funcionalidade aparecerão no menu 

principal com um ícone do PDF. Para abrir o arquivo, clique neste ícone ou dê um 

clique duplo na referência.  

 

 

 

Ao abrir o documento com a ferramenta de leitura, a interface seguinte é 

apresentada. Estas são suas funcionalidades: 
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1. Ferramenta de seleção de texto: Essa ferramenta permite selecionar o 

texto dentro de seu documento. Usando-a, é possível copiar e colar texto ou destacar 

trechos (ver abaixo). 

2. Ferramenta de navegação: A ferramenta de pan permite navegação pelo 

documento. Clique e arraste para rolar o documento. 

3. Ferramenta de notas: Ferramenta que permite realizar anotações dentro 

do documento. É possível modificar a cor das notas. As notas aparecerão no menu à 

esquerda, na aba “notes”.  

4. Ferramenta de destaque: Funcionalidade de aplicar destaques em trechos 

do documento. Pode ser configurada em uma cor específica. Clique na flecha ao 

lado da ferramenta para escolher a forma de destaque: texto ou retângulo. Esta 

última forma pode ser útil para imagens, gráficos, tabelas ou trechos grandes de 

texto. O número 12 mostra um exemplo de texto destacado. 

5. Seleção de cor: É possível modificar a cor de seu destaque. Esse menu faz 

com que a cor selecionada seja a utilizada nos destaques. É possível modificar a cor 
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de destaques feitos no próprio destaque do trecho (uma flecha com as opções 

aparecerá quando o destaque é selecionado) ou na aba “Notes”, no painel à 

esquerda do leitor. 

6. Zoom: Estes botões permitem aumentar ou diminuir o zoom do documento. 

7. Zoom to fit: Estes botões permitem que o texto fique alinhado ao máximo 

na horizontal (botão à esquerda) ou na vertical (botão à direita). O primeiro aumenta 

o zoom para o máximo que o texto cabe na tela e o segundo diminui o zoom ao seu 

máximo de leitura. 

8. Fullscreen: Permite a visualização do arquivo em tela inteira. 

9. Sync: Botão que faz com que o Mendeley salve todas as mudanças 

realizadas na biblioteca na nuvem, tornando-o disponível para todas as suas 

máquinas e dispositivos. Recomenda-se utilizar essa função com frequência. A 

sincronização estará disponível para ser feita quando o botão tem sua cor destacada. 

10. General notes: Esse campo permite notas gerais no documento, sem 

estarem vinculadas à uma posição específica. Poderão ser realizadas notas em 

negrito, itálico e sublinhado. O conteúdo inserido aqui será recuperado na busca. 

11. Tabs: É possível abrir vários documentos no leitor do Mendeley e cada um 

receberá sua própria aba. Feche todos os documentos abertos ou clique em “My 

Library” para voltar a interface principal do Mendeley. 

12. Texto destacado: Este é um exemplo de texto destacado no Mendeley. É 

possível realizá-lo em várias cores. Clique com o botão direito na passagem 

destacada para modificar a cor, copiar, remover ou inserir anotações. Anotações 

sobrepostas podem ser realizadas. 

13. Anotação: Este ícone indica que há uma anotação neste trecho. Clique 

nele para abrir o conteúdo da nota. Com ela aberta, você pode modificar a cor da 

nota, mudar o texto ou removê-la. 

14. Lista de anotações: Esta seção da aba “Notes” permite a visualização de 

todas as anotações feitas em um documento. Clicando em uma anotação da lista 
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fará você ir para o local do texto onde esta foi realizada. Também aqui você pode 

realizar modificações na anotação.  

 

8. Gere citações e bibliografias 

 

Com a inserção de todas as referências do seu trabalho na biblioteca do 

Mendeley, é possível integrá-las com seu processador de texto para 

automaticamente gerar as citações e a bibliografia do documento, funcionalidade útil 

para poupar o tempo de alunos, pesquisadores e professores. Também esta função 

permite mudar o estilo das citações e referências com um clique. 

Para isso, é necessário a instalação do plugin de citação do Mendeley em sua 

máquina. Feche o processador de texto utilizado antes de realizar a instalação. 

Ao abrir o Mendeley Desktop pela primeira vez o sistema automaticamente 

detecta os processadores de texto instalados em sua máquina e abre uma janela 

orientando a instalação. Também é possível acessá-la a partir do menu “Tools” no 

cabeçalho principal do Mendeley. 
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8.1 Estilos de citação 
 

Ao desenvolver o texto com o plugin de citação do Mendeley, as citações 

inseridas estarão no estilo selecionado como ativo na aplicação. O plugin permite a 

modificação automática do estilo tanto na citação quanto na lista de referências – por 

exemplo, se for necessário ressubmeter seu trabalho para uma revista que usa um 

outro estilo de referência, é possível modificar o seu documento rapidamente para 

readequar às novas especificações. 

Com o plugin instalado, encontre a barra de ferramentas do Mendeley em seu 

processador de texto. Para escolher o estilo de citação a ser utilizado em seu texto, 

no LibreOffice, selecione a opção “Choose citation style” na barra de ferramentas do 

Mendeley. No Microsoft®Word, no menu superior, selecione a opção “Referências” e 

encontre a barra de ferramentas do Mendeley. Aqui, clique na opção “Open 

Mendeley” ou clique na flecha ao lado da opção “Style” e selecione a opção “Styles”. 
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Após isso, será aberto o menu Citation Styles na aplicação do Mendeley. Este 

menu mostra os estilos de citação que o usuário possui instalados. Caso o estilo que 

você deseja não conste nesta lista, é possível buscar e adicionar outros estilos em 

“Get More Styles”. Clique nesta aba e busque o estilo de citação desejado, 

selecione-o e clique em Install para adicioná-lo. Note a data do estilo para procurar 

pelo mais atualizado: 

 

 

 

Após a instalação, vá até a aba “Installed”, procure o estilo e selecione “Use 

this tyle”. Após clicar em done, as citações inseridas no processador de texto já 

estarão no formato apropriado. 
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8.2 Inserindo uma citação 
 

Para inserir a citação, no processador de texto, posicione o cursor onde 

deseja inserir a citação e clique em “Insert Citation”. 
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Na próxima tela, você poderá fazer a busca por sua citação por autor, ano ou 

título do documento.  
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Observe que por padrão a busca será feita na opção “My Library”, ou seja, a 

pesquisa abrange todas as referências de sua biblioteca. Para realizar uma busca 

mais direcionada, clique na flecha ao lado da opção My Library. Será mostrada todas 

as pastas criadas por você em sua biblioteca. Selecione a pasta que você deseja 

utilizar para fazer a busca. 

 

 

 

Depois de localizar a referência desejada, clique em OK. A citação aparecerá 

no processador de texto no estilo selecionado. 

 

8.3 Unindo citações e adicionando citações múltiplas 
 

Por questões de estilo, no decorrer do seu trabalho você pode precisar que 

duas citações apareçam juntas.  

Neste caso, ao inserir a citação em vez de pressionar OK após identificar sua 

referência no editor de citações, simplesmente busque pela segunda fonte. Ao 

selecionar o segundo item pressione OK para inserir as citações no texto, ou busque 

por mais referências, se for o caso. 
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Após adicionar todas as referências clique em OK. 

Se você já adicionou as citações no texto e deseja uni-las, selecione-as no 

seu processador. Ao fazer isso o botão “Insert citation” no menu do Mendeley se 

transformará no botão “Merge Citations”. Clique nele para unir as citações.  
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Por qualquer um destes caminhos o resultado será que estas referências 

ficarão numa citação única, no estilo apropriado. 

 

 

 

8.4 Criando citações diretas com número de página 
 

Nas subseções 8.4 até 8.7 aprenderemos a editar citações do Mendeley para 

atender situações específicas no contexto de redação de trabalhos acadêmicos. 

Estas opções podem ser feitas diretamente ao inserir a citação pela primeira vez. 

Caso você já tenha inserido a citação, utilizaremos a opção de editar citação do 

plugin do Mendeley. No LibreOffice, posicione o cursor na citação e selecione “Insert 

citation”. No Microsoft®Word, posicione o cursor na citação para que o botão “Insert 

Citation” se transforme em “Edit Citation”. Selecione-o para abrir o editor de citação. 
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Na tela do editor de citações, clique na referência a qual deseja modificar. Isto 

abrirá a opção para adicionar detalhes à citação. 

No caso de citações diretas, para inserir a página, digite a página 

correspondente na opção “Page” e dê OK. Faça isso com todas as referências 

incluídas na citação, se houver mais de uma. 
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.  

 

No processador de texto, as páginas das referências aparecerão na citação 

direta. 

 

 

 

8.5 Criando citações com autor fora dos parênteses 
 

Utilizando o estilo da NBR ABNT 10.520:2002, por exemplo, você pode 

desejar que a citação fique fora dos parênteses. Para tal, ao inserir ou editar a 
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citação, ao abrir os detalhes no editor de citação do Mendeley, selecione a opção 

“supress author” antes de selecionar OK. 

 

 

 

Com isso somente o ano da citação é visualizado no texto, conforme imagem. 
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Portanto, nestes casos será preciso digitar o nome do autor manualmente 

para realizar a citação na forma correta, conforme a seguir:  

 

 

 

8.6 Criando citações com indicação de tradução e ênfase do autor 
 

Nas situações em que, nas citações diretas, o autor precisa indicar que 

realizou uma tradução do texto, ou que realizou destaques que não estavam 

incluídas na citação original, o usuário deve usar a opção “sufix” no editor de citação 

do Mendeley para incluí-la no texto.  

Por exemplo, a NBR ABNT 10520:2002 preconiza que se a citação for uma 

tradução do autor, deve-se incluir na chamada da citação a expressão “tradução 

nossa”. Ao editar os detalhes da citação no Mendeley, digite esta informação 

manualmente para incluí-la, incluindo a vírgula que deverá estar expressa na 

chamada, como a seguir:  
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Outro exemplo é a necessidade de incluir a expressão “grifo nosso” na citação 

para indicar destaques, segundo a NBR ABNT 10520:2002. Faça isso no mesmo 

caminho, conforme o exemplo: 
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O resultado será a chamada das citações detalhadas no estilo apropriado: 

 

 

 

8.7 Criando citações de citações – apud 
 

Outra situação é a necessidade de realizar uma citação de um texto ao qual 

não se teve acesso ao original – a chamada citação de citação. Para fazer isso de 

acordo com a NBR ABNT 10.520:20002 é necessário usar a expressão apud. Para 

inseri-lo corretamente no Mendeley, no editor de citação use a opção “prefix”, 

digitando manualmente a citação com a expressão apud em seguida, conforme 

abaixo. 
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Desta forma, o resultado é a apresentação da citação da citação conforme o 

estilo NBR ABNT 10.520:2002: 

 

 

 

8.8 Criando uma bibliografia 
 

Após o término do seu trabalho, com todas as referências inseridas através do 

plugin do Mendeley, é possível incluir a bibliografia automaticamente. A aplicação 

cria uma lista das referências no estilo selecionado como ativo, conforme subseções 

anteriores.  
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Para tal, no processador de texto, posicione o cursor onde você deseja que a 

lista de referências apareça. Após isso, pressione o botão “Insert Bibliography” na 

barra de ferramentas do Mendeley. 

 

 

 

8.9 Revise sua bibliografia 
 

Após o término do trabalho, é recomendado revisar as citações e a lista de 

referências geradas pelo plugin do Mendeley para verificar se pequenas correções 

de estilo podem ser feitas.  

Em alguns casos, essa correção pode ser feita realizando a alteração dos 

metadados da referência em sua biblioteca do Mendeley e atualizando o seu arquivo. 

Por exemplo, note que, utilizando a NBR ABNT 6023:2018, a referência gerada 

automaticamente pelo Mendeley abaixo necessita de correção: 
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Para isso, retorne a sua biblioteca do Mendeley e edite os metadados da 

referência, conforme explicitado na seção 5. 
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Volte ao seu processador de texto e na barra de ferramentas do Mendeley, 

selecione o botão “Refresh”. Automaticamente a referência gerada será atualizada 

de acordo com os ajustes realizados em sua biblioteca. 

 

 

 

Caso deseje realizar alterações manualmente, não será possível fazê-lo 

diretamente no arquivo gerado pelo plugin do Mendeley. Como as informações 

inseridas estão em macros, alterações manuais não serão salvas. 

Portanto, é necessário salvar o texto em um arquivo sem os campos do 

Mendeley, para que o usuário possa modificar as citações e referências de forma 

manual e salvá-las normalmente. Para isso, no plugin do Mendeley selecione o botão 

“Export as” e clique em “Without Mendeley Fields”. 
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Na próxima tela, defina um nome e local para salvar o arquivo gerado. Este é 

um arquivo em que os campos do Mendeley são transformados em texto comum, no 

qual o usuário poderá realizar as alterações que julgar necessárias. 

 

9. Exportação de referências 

 

A funcionalidade de exportação permite salvar as referências salvas em sua 

biblioteca para a utilização em outros gerenciadores bibliográficos. Essa função não 

está disponível na versão web do Mendeley. Apenas os dados das referências serão 

exportados, não os arquivos vinculados. 

A exportação pode ser feita nos seguintes formatos: BibTeX, EndnoteXML 

XML ou RIS file.  

Para exportar, na aplicação do Mendeley Desktop selecione uma ou mais 

referências da sua biblioteca e clique com o botão direito do mouse no menu 

principal, selecionando a opção export. A funcionalidade também está disponível no 

menu File, ou através do atalho Ctrl+E. 
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Após isso, selecione a localização em seu computador, nomeie o arquivo de 

exportação e selecione salvar. 

 

10. Uso de grupos para compartilhar referências 

 

É possível usar a função de grupos no Mendeley para uso compartilhado de 

referências e discussão.  

Para cria-los, vá até a seção superior do painel à esquerda da aplicação e 

clique com o botão direito do mouse. Selecione a opção New Group na janela aberta. 

Alternativamente, clique em “Create Group” no agrupamento “Groups” do mesmo 

painel. 
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Na próxima tela, você deve nomear e descrever o grupo criado, bem como 

selecionar dentre os três tipos de grupos que podem ser definidos.  
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Os tipos de grupo que podem ser criados são: 

Public: Podem fazer parte deste grupo quaisquer usuários do Mendeley.  

Invite-only: Somente usuários convidados terão acesso ao grupo. 

Private: Trata-se da única opção para o compartilhamento de PDF´s, além 

das referências. Também permite o uso de anotações conjuntas. Acesso somente 

através de convite. Os PDF´s compartilhados serão marcados com um “Shared” na 

aba de anotação. 

 

11. Próximos passos e contato 

 

Esse tutorial buscou familiarizá-lo com as funcionalidades básicas do 

Mendeley Desktop.  

Caso necessite de informações adicionais, recomendamos o canal oficial do 

Mendeley no youtube: https://www.youtube.com/user/MendeleyResearch. 

Outras dúvidas e orientações podem ser conseguidas entrando em contato 

com a Biblioteca do IEL:  

bibref@iel.unicamp.br 

Também recomendamos a página do facebook da biblioteca para dicas e 

contato:  

https://www.facebook.com/bibliotecaiel 

https://www.youtube.com/user/MendeleyResearch
mailto:bibref@iel.unicamp.br
https://www.facebook.com/bibliotecaiel

