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1. Objetivo 

 

Este guia tem por objetivo auxiliar na utilização do gerenciador bibliográfico Endnote 

Basic. 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 acesso, registro, gerenciamento de bibliotecas, 

apresentação da interface do menu, como povoar a aplicação com referências, inserção 

de citações e geração de bibliografia em seu trabalho, bem como outras funcionalidades 

úteis do Endnote para sua vida acadêmica, tal qual uso compartilhado de bibliotecas e 

grupos. Esse tutorial apresentará as funcionalidades do Endnote Basic, que é a versão da 

ferramenta gratuita acessível online via navegador. 

 

2. Definição  

 

O Endnote Basic (atualmente na versão X9 da aplicação para desktop) é um 

gerenciador bibliográfico da empresa Clarivate Analytics, cuja versão desktop é compatível 

com os sistemas operacionais Windows e Mac. Permite a busca em recursos online por 

referências e inserção de PDF´s e arquivos do texto completo, organização das 

referências em sua biblioteca e compartilhamento de referências com outros usuários. 

Para a inserção de registros, o Endnote permite a importação de referências 

automaticamente de diversas bibliotecas e bases de dados. Para a formatação do seu 

trabalho, o Endnote permite a utilização de mais de 6.000 estilos bibliográficos e geração 

automática de citações e referências através de plugin disponível apenas para Microsoft® 

Word. 
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3. Registre-se no Endnote 

 

Para utilizar o Endnote Basic acesse o site www.myendnoteweb.com e selecione a 

opção “Register”. 

 

 

 

Preencha os dados na tela de registro conforme requerido. Atenção para as regras 

de criação de senha: 

• Deve ter no mínimo 8 caracteres; 

• Deve ter no máximo 95 caracteres; 

• Deve conter no mínimo 1 letra e 1 número; 

• Não pode conter espaços; 

• Deve conter pelo menos 1 dos caracteres especiais a seguir: 

(!@#$%^*()~`{}[]|\&_). 

http://www.myendnoteweb.com/
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Você receberá um e-mail de ativação do EndNote. Após acessá-lo e entrar no link 

de ativação, você finalmente poderá realizar o sign in na ferramenta e ter acesso ao 

Endnote Basic.  
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Após aceitar os termos de licença, você finalmente tem acesso ao seu espaço do 

Endnote Basic, cuja interface será explorada na próxima seção. 

Alternativamente, usuários da base de dados Web of Science podem acessar a 

biblioteca do Endnote diretamente através do menu encontrado na barra de ferramentas 

superior do portal. 
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Em seu primeiro acesso ao Endnote, você verá no painel principal da ferramenta 

um guia de introdução com informações básicas sobre como encontrar, armazenar e 

compartilhar referências e utilização do plug-in para inserir referências e bibliografias 

enquanto escreve seu trabalho, além de outras informações. 
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3. Interface Endnote Basic 

 

A versão Basic do Endnote é gratuita e acessível via web browser.  

A conta gratuita permite o armazenamento de 50.000 referências e possui 

capacidade para armazenar até 2 GB de arquivos. Também permite compartilhamento de 

grupos privados, sincronização com aplicativo do iPAD e a acesso à funcionalidade de 

correspondência de manuscritos com periódicos. Funcionalidades adicionais, tais quais: 

maior capacidade de armazenamento, acesso à mais estilos bibliográficos, maior 

capacidade de busca em bases de dado e poder usar a ferramenta em versão desktop 

são acessíveis com a aquisição da ferramenta. Para tal, acesse 

https://buy.endnote.com/1603/purl-buy. 

Vamos conhecer a interface principal do Endnote Basic: 

 

 

https://buy.endnote.com/1603/purl-buy
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1. Menu Minhas referências: Apresenta as referências salvas no seu Endnote. 

2. Lista de grupos e pesquisa rápida: Esse painel permite pesquisa rápida em suas 

referências, além de visualização e seleção grupos criados na ferramenta. Em 

“Meus grupos” visualiza-se os grupos criados pelo usuário para organização das 

referências. 

3. Painel Principal: Exibe todas as referências selecionadas na lista do painel mais à 

esquerda. As referências importadas de outras bases de dados e inseridas 

manualmente, sem a indicação de inserção em um grupo específica estarão 

armazenadas em “[Não agrupado]”. As referências copiadas inseridas no grupo 

“Lista temporária” ficam armazenadas até o usuário desconectar do Endnote ou a 

sessão expirar, após a qual esse grupo é esvaziado. Em “Exibir guia de introdução” 

é possível acessar o tutorial básico fornecido pelo Endnote.  

4. Menu Coletar: É a funcionalidade que possibilita povoar a ferramenta com as 

referências. As opções para realizar a inserção são pesquisa online, nova referência 

(inserção manual) e importar referências. 

5. Menu Organizar: Funcionalidade que acessa as opções para a organização da 

biblioteca. Nesse menu permite-se o gerenciamento de grupos (criação, 

compartilhamento, renomeação e exclusão de grupos), acesso aos grupos 

compartilhados com o usuário, funcionalidade de encontrar duplicações e 

gerenciamento de anexos (arquivos em PDF e de imagem). 

6. Menu Formato: Este menu permite acesso às funcionalidades para salvar 

bibliografias baseadas nas referências inseridas e organizadas na ferramenta e a 

opção para baixar o plugin do Endnote para Microsoft® Word. Além disso, permite 

exportar referências em vários formatos de exportação, o que permite o 

compartilhamento dos registros com outros gerenciadores bibliográficos. 
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7. Correspondência: Este recurso auxilia, através do título, resumo e lista de 

referências do seu manuscrito, que o Manuscript Matcher identifique periódicos 

adequados para o envio do manuscrito. 

8. Menu Opções: É através desse menu que o usuário pode modificar a senha, alterar 

o endereço de e-mail e inserir informações do seu perfil. Também permite modificar 

o idioma da interface e as informações da sua conta (status, dias restantes, data de 

expiração, entre outros). 

9. Menu Downloads: Permite baixar os recursos do Endnote: Cite While you write 

(integração do Endnote com o editor de texto), botão Capturar (importação 

automáticas das referências de trabalhados encontrados na web) e Kopernio (plugin 

para navegador que permite receber os PDF´s dos textos integrais dos trabalhados 

encontrados na web). 

10. Barra de aplicativos: Acesso rápido aos aplicativos ResearcherID (identificador 

digital para pesquisadores das plataformas Publons, Web of Science e InCites) e 

Publons (plataforma para compartilhamento e rastreamento das publicações do 

usuário, bem como acompanhamento de métricas de citações e edição da pesquisa 

acadêmica). 

11. Barra de usuário: Permite acesso as informações da conta, privacidade, termos de 

uso, ajuda e permite envio de comentários sobre a ferramenta para a instituição 

mantenedora, além da opção para sair da ferramenta.  
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4. Coleta de Referências 

 

Nesta seção apresentaremos as principais formas do usuário inserir as referências 

em sua biblioteca, desde a inserção manual, captura automática com plugin específico, 

importação dos registros de catálogos e de bases de dados a partir da própria ferramenta 

e importação a partir da interface destas bases, as quais ilustraremos as mais utilizadas. 

Ressaltamos a subseção de edição de referências (5.6), fundamental para a revisão dos 

dados dos registros importados, já que, caso algum registro tenha algum campo ou 

informação inserido incompleta ou erroneamente, a bibliografia final inserida via Endnote 

também ficará incorreta. 

 

4.1 Insira referências manualmente  
 

Para digitar a referência que deseja coletar, selecione o menu “Coletar” (1) e após 

isso, selecione a aba “Nova referência” (2). Selecione o tipo de registro que deseja 

adicionar em “Tipo de referência” (3) e depois insira os dados requeridos da sua 

referência. 
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Para inserir suas referências, é importante lembrar quais são os elementos 

elementares de cada tipo de referência a ser inserida. Para inserir os autores utilize o 

formato Sobrenome, Nome e caso haja mais de um autor, digite cada nome em uma nova 

linha.  

Mais abaixo na tela de inserção de referência, é possível anexar arquivos ou 

figuras. Clique na opção que deseje e após isso, selecione o arquivo salvo em seu 

computador. 

 

 

 

A referência será salva automaticamente no grupo “[Não agrupado]” em sua 

biblioteca. Caso já tenha grupos criados na biblioteca é possível selecioná-las na parte 
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mais abaixo desta tela. Também aqui é possível selecionar “Novo grupo” para criar um 

novo grupo e assim inserir o registro nesta pasta. 

 

 

 

4.2 Busque em catálogos de bibliotecas e base de dados 
 

A partir da própria interface do Endnote é possível buscar referências em catálogos 

de bibliotecas e bases de dados. Para isso, selecione “Coletar” (1), “Pesquisa on-line” (2). 

Selecione uma base de dados na caixa de seleção (3) e após isso clique em “Conectar 

(4). 
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A caixa de seleção por padrão mostra todas as bases de dados disponíveis no 

Endnote. É possível fazer uma caixa de seleção com uma lista mais restrita de opções, 

clicando-se na opção “Selecionar Favoritos” (5). Após selecionar sua lista de bases 

favoritas, selecione a mesma opção para incluir ou remover outras bases.  

Após conectar, formule uma expressão de busca na tela a seguir e selecione 

“pesquisar”.  

A próxima etapa demonstra os resultados de sua busca. Você pode selecionar as 

referências que deseja adicionar à sua biblioteca individualmente (1), ou adicionar todas 

as referências do resultado da busca (2). Para adicionar as referências em sua biblioteca, 

selecione o grupo em que quer inseri-las em “Adicionar ao grupo” (3).  

 

 

 

4.3 Captura de referências da web 
 

O Endnote disponibiliza a ferramenta “Capturar” para navegadores, o qual permite, 

ao localizar um trabalho na web, a captura automática de sua referência. 
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Para ativar a ferramenta, selecione no menu a opção “Downloads” (1), e localize o 

botão da ferramenta em Capturar referência (2). Este botão deve ser arrastado até a sua 

barra de favoritos (3). Em alguns navegadores poderá ser necessário clicar com o botão 

direito e selecionar "Adicionar aos favoritos" ou "Tornar esse link um favorito". 

 

 

 

A ferramenta automaticamente identifica a informação bibliográfica em uma página 

da web e cria uma referência que você pode salvar automaticamente no Endnote. 

Algumas bases de dados permitem que você capture uma página inteira de referências de 

uma vez. 

Como ilustrado abaixo, ao localizar um trabalho na web, selecione o botão 

“Capturar Referência” em seu navegador (1). Uma tela automaticamente será aberta com 

as informações da referência a ser capturada (2). 
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Confirme as informações do registro e selecione o grupo de sua biblioteca no qual 

você deseja salvar a referência, ou crie um novo grupo para inseri-la. Após isso, clique em 

“salvar” para inserir o registro. Caso não selecione nenhum grupo, a referência será 

inserida no grupo [“Não agrupado]. 

 

 

 

ATENÇÃO! 

Ao usar essa ferramenta, verifique se estão realmente sendo capturados os dados 

da referência ou somente a WebPage. Se o resultado do uso do botão for como o abaixo, 

a referência não será inserida corretamente. 



 

TUTORIAL: GERENCIADOR BIBLIOGRÁFICO ENDNOTE BASIC 

 

17 

 

 

 

 

4.4 Importe referencias  
 

Ao fazer a sua busca em base de dados, é possível exportá-las diretamente para o 

Endnote, conforme será ilustrado nas subseções abaixo.  

Outra opção é salvar um arquivo da busca realizada e importar na interface do 

Endnote, em formato de texto simples ou outros formatos apropriados (tais quais o formato 

RIS) 

Após buscar o arquivo na base de dados e salvar as referências selecionadas, no 

Endnote Basic, selecione “Coletar” (1), “Importar referências (2). Abaixo, selecione o 

arquivo gerado em seu computador (3). Em “Opções de Importação” (4), caso você tenha 

salvado um arquivo de importação em texto simples (.txt), selecione a base de onde o 

arquivo foi gerado. Caso tenha sido gerado outro formato, selecione-o na caixa de seleção 

(ex: o formato RIS está selecionável em RefManRis). Em Para (5), você selecionará o 
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grupo de sua biblioteca onde a referência será salva. Finalmente, clique em “Importar” (6) 

para finalizar o processo. 

 

Em “Selecionar favoritos”, é possível criar uma lista mais restrita de Opções de 

importação. 

 

4.5 Exportando referências do Portal de Busca Integrada SBU/UNICAMP 
 

Para inserir automaticamente as referências encontradas na busca integrada no 

SBU/UNICAMP, é recomendável ter um cadastro no portal. Caso ainda não o possua, 

faça-o em “Cadastrar-se” na webpage da busca integrada. 
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Após cadastrar-se e fazer o seu log in, faça sua busca.  

Na tela de resultados, selecione aquelas referências que são pertinentes clicando 

no sinal abaixo:  

 

 

 

As referências estarão selecionadas no menu superior da busca integrada, em 

“Minha pasta”.  

 

 

 

Ao acessar sua opção “Minha pasta”, verifique as referências que deseja exportar 

para o Endnote (individualmente ou todas). Após selecioná-las na caixa de seleção, 

acione o botão “Exportar” abaixo: 
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Para exportar diretamente para o Endnote Basic, na próxima tela selecione a opção 

“Exportar para Endnote web” (1), e depois “Salvar” (2). 

 

 

As referências exportadas estarão salvas no Endnote no grupo “[Não agrupado]”. 
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4.6 Exportando referências do Portal de Periódicos da CAPES 
 

Para exportar as referências diretamente do Portal de Periódicos da CAPES, faça o 

login em “Meu Espaço” ao acessar o portal (www.periodicos.capes.gov.br). 

Faça a busca no Portal. Na tela de resultados, selecione as referências que deseja 

exportar no Endnote marcando o ícone de estrela, conforme abaixo: 

 

:  

 

Entre em “Meu Espaço” no portal de periódicos da CAPES. Na lista de referências, 

selecione aquelas que deseja exportar para o Endnote (1), e depois, “Enviar para 

Endnote” (2), clicando em “Ir”. 
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As referências exportadas estarão salvas no Endnote no grupo “[Não agrupado]”. 

 

4.7 Exportando referências da Web of Science 
 

No portal Web of Science, realize sua busca. 

Caso deseje selecionar todos os resultados de uma página da tela de resultados, 

clique em exportar diretamente, ou, selecione individualmente as referências desejadas 

antes de fazê-lo. De qualquer forma, após “Exportar”, selecione “Endnote online”. 
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Na tela de exportação a seguir, defina a forma como deseja realizar a exportação: 

 

 

 

1. Nesta opção, os resultados exportados serão aqueles selecionados 

individualmente. 

2. Esta opção exporta todos os registros da tela de resultados selecionada. 

3. É possível, selecionando essa opção, exportar um intervalo de registros 

específicos do resultado da busca; 

4. Selecione uma opção do nível de informações que deseja exportar; 

5. Finalize o processo de exportação no botão “Exportar”. 

 

Alternativamente, ao selecionar os registros da busca que deseja exportar, é 

possível salvar temporariamente esses registros selecionando a opção “Adicionar à lista 

marcada”: 
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Esta opção cria uma lista de registros salvos do usuário, acessíveis no menu 

superior do portal em “Lista marcada”. Nesta página, você poderá acessar a sua lista salva 

e exportá-la para o Endnote de acordo com sua conveniência. Esta é uma opção útil para 

o usuário que faz várias buscas no Portal e deseja guardar os resultados para exportá-los 

para o Endnote em um único processo, e não individualmente após cada busca. 
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As referências exportadas estarão salvas no Endnote no grupo “[Não agrupado]”. 

 

4.8 Exportando referências das bases EBSCO 
 

Para exportar referências das bases EBSCO (Academic Search Premier, MLA 

Bibliography, SocIndex), siga os mesmos passos da subseção 4.5 - Exportando 

referências do Portal de Busca Integrada SBU/UNICAMP. 

 

4.9 Exportando referências das bases ProQuest 
 

Em uma das bases ProQuest, faça a busca desejada. 

Na tela de resultados, selecione os registros que deseja e para exportá-los, 

selecione o ícone abaixo: 

 

 

 

A seguir, selecione a opção de exportação RIS  
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Na próxima tela, na caixa de seleção “Produzir para”: selecione o formato RIS (1) e 

clique em “Continuar” (2) para baixar o arquivo de exportação para seu computador. 
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Para inserir as referências no Endnote Basic, clique em “Coletar” (1), “Importar 

referências” (2). No Painel, selecione o arquivo gerado no seu computador (3), a opção de 

importação “Refman RIS” (4) e o grupo de sua biblioteca para onde as referências devem 

ser importadas (5). Finalize o processo, clicando em “Importar” (6). 

 

 

 

 

4.10 Exportando referências das bases Scopus 
 

No Scopus, faça sua busca e selecione os registros que deseja exportar para o 

Endnote Basic. Após isso, selecione a opção “Export”, como abaixo: 
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A seguir, selecione a opção “RIS Formate” após isso clique em “Export” para baixar 

o arquivo de exportação em seu computador. 

 

 

Para inserir as referências no Endnote Basic, clique em “Coletar” (1), “Importar 

referências” (2). No Painel, selecione o arquivo gerado no seu computador (3), a opção de 

importação “Refman RIS” (4) e o grupo de sua biblioteca para onde as referências devem 

ser importadas (5). Finalize o processo, clicando em “Importar” (6). 
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4.11 Exportando referências do Scielo. 
 

No portal do Scielo faça sua busca, e na tela de resultados selecione aqueles que 

deseja exportar para sua biblioteca do Endnote Basic. Após isso, selecione a opção 

“Exportar”, conforme abaixo: 
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A seguir, selecione a opção “RIS” (1) em formato de exportação. Depois, na mesma 

tela, selecione se deseja exportar todos os documentos da página de resultados, somente 

os documentos selecionados ou todos os registros da busca realizada (2). Após isso 

clique em “Exportar” para baixar o arquivo de exportação em seu computador. 

 

 

 

Para inserir as referências no Endnote Basic, clique em “Coletar” (1), “Importar 

referências” (2). No Painel, selecione o arquivo gerado no seu computador (3), a opção de 

importação “Refman RIS” (4) e o grupo de sua biblioteca para onde as referências devem 

ser importadas (5). Finalize o processo, clicando em “Importar” (6). 

 

 



 

TUTORIAL: GERENCIADOR BIBLIOGRÁFICO ENDNOTE BASIC 

 

31 

 

4.12 Exportando referências do Google Acadêmico 
 

No Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/), após fazer o seu login, 

acesse o painel de configurações, a seguir: 

 

 

 

No próximo painel, em “Resultados da Página”, encontre e marque a opção “Mostre 

links para importar citações para o Refman” em “Gerenciador de Bibliografias”, finalizando 

o processo em “Salvar”. 

 

 

https://scholar.google.com.br/
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Faça sua busca no Google Acadêmico. Na tela de resultados, selecione “Importe 

para o Refman” após cada registro individual para baixar o arquivo de exportação para seu 

computador. 

 

 

 

Para inserir o registro no Endnote Basic, clique em “Coletar” (1), “Importar 

referências” (2). No Painel, selecione o arquivo gerado no seu computador (3), a opção de 

importação “Refman RIS” (4) e o grupo de sua biblioteca para onde as referências devem 

ser importadas (5). Finalize o processo, clicando em “Importar” (6). 
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5. Gerenciamento das referências 

 

Por padrão, o Endnote Basic armazenará as referências no grupo “[Não agrupado]”. 

Para melhor apresentar e organizar as referências, o usuário pode organizar seus 

registros de acordo com sua conveniência, colocando os registros em pastas chamadas 

de “Grupos”.  

 

5.1 Organize a apresentação dos registros 
 

Também é possível mudar a ordem de apresentação dos registros dos resultados 

de acordo com critérios diversos (ordem alfabética de autor, ano, título, ordem em que o 

registro foi inserido). 

Ilustramos estas funcionalidades na imagem abaixo. Para acessar as suas 

referências abra o menu “Minhas referências” (1) e selecione qualquer um dos grupos 

criados (2). Na caixa de seleção (3) é possível selecionar o número de referências visíveis 

por página: 10, 25 ou 50. Clicando nos cabeçalhos do painel principal (4), as referências 

são ordenadas de acordo com o critério do cabeçalho selecionado (autor, ano ou título). 

Finalmente, na caixa de seleção “Classificar por” (5) é possível acessar outros critérios de 

ordenação: título da fonte de informação, número de citações, adicionado à biblioteca e 

atualizado pela última vez. Finalmente, use a caixa de pesquisa (6) para buscar as 

referências da biblioteca, utilizando qualquer um dos termos incluídos no registro da 

referência. Na caixa de seleção “em” (7), o usuário pode selecionar os grupos em que 

deseja realizar a pesquisa, podendo escolher apenas um dos grupos criados ou todas as 

referências da biblioteca. 
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5.2 Crie grupos  
 

As referências podem ser inseridas em mais de um grupo da biblioteca e a exclusão 

de um grupo não implica na exclusão do registro. 

Há três caminhos para criar grupos no Endnote Basic. Em primeiro lugar, assim que 

uma referência é salva na biblioteca, há a opção de criar um novo grupo (ver seção 

anterior 4. – Coleta de referências). 

No Menu “Minhas Referências” (1), selecione as referências que deseja inserir em 

um grupo específico ou em um novo grupo criado e selecione a caixa de seleção (2). Você 

pode inserir o registro em um grupo já criado a partir daqui ou criar um grupo para 

encaixá-lo. 
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Na próxima tela, dê um nome ao novo grupo. Após clicar em OK, as referências 

selecionadas estarão agrupadas no novo grupo. 

 

 

 

Outra forma de criar grupos é abrir o Menu “Organizar” (1) e selecionar a opção 

“Gerenciar meus grupos” (2). No painel principal, clique em Novo Grupo (3) 
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Na próxima tela, dê um nome ao novo grupo. Após clicar em OK o novo grupo 

estará criado. 
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5.3 Renomear ou excluir grupos 
 

No gerenciamento dos grupos criados para a organização da biblioteca do Endnote 

Basic, talvez seja necessário dar um novo nome a um grupo já criado ou exclui-lo.  

Este procedimento pode ser realizado ao abrir o Menu “Organizar” (1) e selecionar 

a opção “Gerenciar meus grupos” (2). No painel principal, localize o grupo que deseja 

editar e selecione a caixa (3) para renomeá-lo e a caixa (4) para excluí-lo. 

 

 

 

5.4 Compartilhe grupos  
 

Para trabalho compartilhado com o Endnote, o usuário pode utilizar a opção de 

compartilhar grupos da biblioteca da ferramenta.  

Para essa funcionalidade, selecione Menu “Organizar” (1) e clique na opção 

“Gerenciar meus grupos” (2). No painel principal, marque a caixa de seleção (3) para que 

grupo fique habilitado para compartilhamento (3). Para inserir usuários ou configurar o 

compartilhamento do grupo clique em “Gerenciar compartilhamento” (4). 
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Após selecionar “Gerenciar Compartilhamento” em um dos grupos, na próxima tela 

clique em “Iniciar compartilhamento deste grupo” para incluir outros usuários no grupo. 

 

 

 

Uma nova tela será aberta onde é possível inserir os e-mails dos usuários com os 

quais deseja compartilhar o grupo (1). Para inserir mais de um usuário, separe os e-mails 

por ENTER. Alternativamente, selecione um arquivo de texto com os endereços de e-mail 

separados por vírgulas (2). Para que o usuário compartilhado possa visualizar as 
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referências, o mesmo deve possuir uma conta do Endnote Basic e você deve inserir o e-

mail vinculado à esta conta para adicioná-lo. Na opção abaixo, selecione se você deseja 

que o usuário tenha acesso ao grupo em modalidade “Somente Leitura” (usuários podem 

visualizar os registros, usá-los no processador de texto e copiar para suas bibliotecas) ou 

possa realizar “Leitura e gravação” (3) (usuários podem também editar, adicionar e excluir 

referências no grupo). Finalize a operação em “aplicar” (4). 

 

 

 

Você pode incluir/excluir usuários do grupo compartilhado e modificar o e-mail e 

nível de acesso do mesmo a qualquer momento no menu “Organizar”, “Gerenciar meus 

grupos” e na opção “Gerenciar Compartilhamento” do painel principal. Os usuários 

participantes do grupo não têm acesso aos anexos dos registros. Os grupos 
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compartilhados por outros usuários com você pelo Endnote estarão listados na opção 

“Grupos de outros” do menu “Organizar”. 

 

5.5 Elimine referências duplicadas 
 

Durante a coleta, é possível que o usuário acabe inserindo registros duplicados da 

mesma referência em sua biblioteca. O Endnote Basic localiza as duplicações 

comparando os campos ano, título, autor e tipo de referência.  

Para utilizar essa funcionalidade, selecione o menu “Organizar” (1) e abra a opção 

“Encontrar duplicações” (2). No painel principal, o Endnote localizará os registros 

potencialmente duplicados (3). Para limpar a base, selecione um dos registros repetidos 

(4) e clique botão “Excluir” (5).  
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5.6 Edite suas referências 
 

Após a importação dos registros para sua biblioteca, é importante revisar os dados 

referentes as suas referências para garantir que todas elas possuam todos os campos 

necessários preenchidos de forma correta para a geração da citação e da referência no 

estilo apropriado em seu texto. Caso contrário, a citação e a referência inseridas 

automaticamente durante o trabalho com o processador de texto ficarão incorretas. 

Faça esse procedimento da seguinte forma: abra o Menu “Minhas referências” (1) 

no Endnote Basic, localize a referência apropriada e selecione-a com um clique no título. 

Na página a seguir verifique se os campos necessários para o tipo de referência (livro, 

artigo de periódico, artigo de conferência etc.) estão preenchidos corretamente. Para 

modificar os dados de qualquer campo, simplesmente clique no mesmo (2). A opção 

“Ocultar/Exibir campos vazios” (3) permite que apenas os campos preenchidos sejam 

visualizados. 
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5.7 Insira anexos em sua referência 
 

Utilize sua biblioteca do Endnote Basic para ter acesso rápido ao texto completo do 

registro inserido de qualquer lugar com uma conexão com a internet. 

Para registros inseridos com a informação da localização do texto completo na web 

em seus metadados, é possível acessá-lo diretamente da biblioteca verificando se há a 

informação “Ir para URL” ou “Texto integral” abaixo da referência respectiva. 

 

 

 

Ainda abaixo da referência é possível adicionar um arquivo ao registro (pdf, doc, rtf) 

(1) e/ou imagens (jpeg, gif) (2), clicando nos ícones respectivos Observe na imagem 

abaixo que referências que já tenham algum arquivo vinculado ficam com seu ícone 

destacado na cor azul (3).  
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O Endnote Basic permite o armazenamento máximo de 2GB de arquivos. No menu 

“Organizar” (1), “Gerenciar Anexos” (2), é possível visualizar uma lista completa dos 

arquivos anexados em sua biblioteca no painel principal. Ainda neste submenu encontram-

se informações do espaço utilizado em sua biblioteca (3) e a opção de excluir arquivos 

selecionados (4). 
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6. Criar bibliografias a partir de sua biblioteca 

 

Pelo Endnote Basic, é possível criar uma lista bibliográfica de todas as referências 

contidas em sua biblioteca, ou apenas de um grupo selecionado. Essa funcionalidade 

pode ser acessada no menu “Formato” (1), no submenu “Bibliografia” (2).  

No painel principal, na caixa de seleção “Referências” (3) selecione o grupo da 

biblioteca a partir do qual você deseja que a lista bibliográfica seja gerada. A seguir 

selecione o “Estilo Bibliográfico” (4) da bibliografia, e selecione o formato de arquivo em 

que deseja salvá-la (HTML, TXT ou RTF) (5).  

 

 

 

A funcionalidade permite salvar a lista em um arquivo separado (6), enviá-la por e-

mail (7) ou visualizá-la no próprio navegador, para posteriormente imprimi-la (8). 
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7. Exportar as referências da sua biblioteca para outros formatos 

 

Para usar os registros inseridos em sua biblioteca do Endnote Basic em outros 

gerenciadores bibliográficos, utilize a funcionalidade acessível em “Formato” (1), no 

submenu “Exportar referências” (2). 

No painel principal da funcionalidade, na caixa de seleção “Referências” (3) 

selecione o grupo da biblioteca a partir do qual você deseja exportar os registros. Em 

“Estilo de exportação” (4) selecione o formato que deseja que o arquivo seja gerado. Para 

finalizar o processo, salve o arquivo, encaminhe-o por e-mail ou visualize-o no navegador 

(5). 
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8. Inserção de citações e geração de bibliografias no Microsoft® Word 

 

Para a funcionalidade de inserir citações a partir de sua biblioteca, formatar os 

estilos de citação e referência e gerar a bibliografia do texto automaticamente, é 

necessário instalar o plugin Cite While you write. O plugin está disponível para os sistemas 

operacionais Windows e MacIntosh. 

Ressalta-se que o uso de gerenciadores bibliográficos não elimina a necessidade 

de revisão e correção das citações e referências após inserção. das mesmas. Para isso, é 

necessário conhecimento dos elementos básicos de citação e referência no estilo 

utilizado, pois somente assim inconsistências podem ser notadas. Para realizar correções, 

faça uma cópia do texto sem as macros do Endnote, conforme orientação da subseção 

8.11.  

 

8.1 Instale o Cite While you write 
 

A instalação pode ser feita fazendo o download do plugin no menu “Formato” (1), 

submenu “Plug-in™ do Cite While You Write” (2). No painel principal do submenu 

selecione o seu sistema operacional (3), baixe e faça a instalação da ferramenta. 
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Alternativamente o plugin pode ser encontrado no menu “Downloads” (1). No setor 

mais a esquerda do painel principal, selecione o seu sistema operacional (2), baixe e 

instale a ferramenta.  

 

 

Após a instalação do plugin, a ferramenta do Endnote pode ser localizada no menu 

superior do Word. No primeiro acesso, será necessário fornecer o e-mail de login e senha 

no Endnote Basic. Segue a interface do plugin do Endnote no processador de texto: 

 

 

 

8.2 Inserindo citações no texto 
 

Para inserir a citação no texto, posicione o cursor no processador na localização 

exata em que ela deve aparecer e selecione “Insert Citations”: 
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Na próxima tela, faça a busca pelas referências de sua biblioteca pelos campos dos 

registros (título, autor, ano, assunto etc.) (1). No painel abaixo localize os registros que 

correspondem a referência desejada (2). Caso deseje inserir referências múltiplas, 

selecione a primeira referência, e as subsequentes selecione com a tecla CTRL 

pressionada. 

 

 

 

Para inserir a citação pressione o botão “Insert”. Selecionando a caixa de seleção 

ao lado do botão “Insert” é possível visualizar as diferentes possibilidades de estilo de 
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citação: “Insert” padrão, “Insert & Exclude Author” (aparecerá apenas o ano na citação) e 

Insert & Exclude Year (aparecerá somente o autor na citação). 

 

 

 

8.3 Edite citações 
 

Caso o usuário tente editar citações em um documento simplesmente digitando o 

número de páginas ou removendo o nome de autor, as mudanças só serão temporárias, 

pois na próxima atualização da bibliografia elas voltarão ao estágio inicial. Além disso, 

mudanças diretamente na bibliografia podem acarretar a corrupção dos códigos, o que 

impede que a bibliografia seja atualizada. Para inserir mudanças na citação de forma 

correta, posicione o cursor na citação que deseja modificar e utilize o botão “Edit Citation 

(s)”. 

 

 

 

A próxima tela exibirá uma lista das referências incluídas no texto. Na parte inferior 

do painel, exibem-se as informações da referência selecionada acima. Aqui, é possível 

realizar diversas operações na citação, tais quais: inserção de outras citações (citações 
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múltiplas), exclusão de citações, inclusão de prefixos, sufixos e número de páginas e 

mudança na apresentação de citação (sem o autor ou sem o ano). Demonstraremos 

algumas edições que podem ser realizadas na citação para enquadrar determinadas 

situações do estilo de citação NBR ANBT 10.520:2002. Utilize os recursos de edição de 

citações de acordo com o estilo bibliográfico utilizado em seu trabalho. 
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8.4 Adicione citações múltiplas 
 

Além de inserir múltiplas citações diretamente com o botão “Insert Citations” como 

demonstrado anteriormente, é possível adicionar múltiplas citações em uma citação já 

inserida no documento.  

Para isso, posicione o cursor na citação do seu texto e clique em “Edit Citation (s) 

no menu do Endnote.  

Na tela a seguir, selecione a opção “Insert Citation” na caixa de seleção ao lado da 

citação selecionada. Após isso, abrirá novamente a tela de busca e inserção de citação, a 

partir da qual você poderá completar a citação múltipla.  
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8.5 Citações diretas com número de páginas 
 

Para citações diretas será necessário incluir o número de páginas. Posicione o 

cursor na citação do seu texto e clique em “Edit Citation (s) no menu do Endnote. No 

painel de edição de citações, insira o número da (s) página (s) na opção “pages” e clique 

OK, conforme abaixo: 

 

 

 

8.5 Criando citações com autor fora dos parênteses 
 

Nos casos em que necessite que o (s) autor (es), fique fora dos parênteses: 

Posicione o cursor na citação do seu texto e clique em “Edit Citation (s) no menu do 

Endnote. No painel de edição de citações, marque a opção “Exclude author” e clique em 

OK. Será necessário digitar manualmente a indicação de autoria na sua citação. 
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8.6 Criando citações com indicação de tradutor 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 plugin do Endnote 

para incluí-la na própria citação. 

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 a citação no plugin do Endnote, digite esta informação manualmente na opção 

“suffix” para incluí-la, digitando também a vírgula que deverá estar expressa na chamada. 

Após isso, clique em OK para atualizar a citação, como na imagem 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 abrindo a opção “Edit 

Citation (s) e digitando manualmente a expressão, incluindo a vírgula, na opção “Suffix” da 

citação a ser editada, conforme imagem a seguir: 
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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 Endnote, no editor de citação use a opção “prefix”, digitando 

manualmente a citação com a expressão apud em seguida, conforme abaixo. 
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8.8 Excluindo citações 
 

Excluir citações somente eliminando-as diretamente no texto pode resultar em 

citações corrompidas. A maneira mais segura para remover as citações é utilizando o 

botão “Edit Citation (s)” no menu do plugin do Endnote.  

Na tela de edição de citações, com a citação que deseja excluir selecionada, acione 

a caixa de seleção ao lado para escolher a opção “Remove Citation”. Após isso, clique em 

OK para excluir a citação definitivamente do texto. 

 

 

 

8.9 Gerencie o estilo das citações e referências 
 

Para modificar instantaneamente o estilo de citação e referência do seu texto, no 

menu do plugin do Endnote, selecione a caixa de seleção ao lado da opção “Style” para 
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verificar os estilos disponíveis. As opções de estilo são as mesmas delimitadas no 

Endnote Basic, portanto, se você definiu uma lista de estilos favoritos na ferramenta, estes 

serão os estilos aqui disponíveis.  

 

 

 

8.10 Gere a bibliografia do texto 
 

Após a inserção de cada citação no texto, ao final dele a bibliografia será 

automaticamente gerada. Caso queira garantir que as modificações estão sendo salvas, 

selecione o botão “Update Citations and Bibliography” do menu do plugin do Endnote. 

 

 

 

8.11 Revise suas citações e bibliografia 
 

Após finalizar a redação do seu manuscrito é aconselhável que o usuário revise o 

estilo de citação e referências. Caso deseje fazer qualquer correção ou modificação na 

apresentação (para atender normas institucionais específicas, por exemplo) que não 

possa fazer modificando os campos da referência no Endnote Basic (seção 5.6) ou 

atualizando a citação pelo botão Edit Citation (s) do plugin, o usuário deverá realiza-las 

manualmente. 
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Como as citações inseridas pelo plugin do Endnote estão em macros, quaisquer 

modificações manuais realizadas diretamente nas mesmas serão perdidas na próxima 

atualização ou salvamento do arquivo. Portanto, o usuário deverá gerar um novo arquivo a 

partir do atual, sem as macros do Endnote. Isso possibilitará que o usuário modifique as 

citações e referências normalmente no futuro. 

Para gerar este arquivo editável, no menu do Endnote, no painel ao meio selecione 

a opção “Convert Citations and Bibliography” e depois, “Convert to Plain Text”, conforme 

imagem a seguir: 

 

 

 

Na próxima tela, salve a cópia do seu texto sem os macros do Endnote em seu 

computador e trabalhe com esse arquivo. Essa operação permite a edição manual das 

citações e referências. Ressalta-se que a partir daqui as funcionalidades da ferramenta 

também não podem ser usadas nas citações já inseridas. Ou seja, é recomendável que na 

redação do seu texto esta seja a última etapa do trabalho.  
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9. Próximos passos e contato 

 

Esse tutorial buscou familiarizá-lo com as funcionalidades básicas do Endnote 

Basic. 

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 

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

