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Mendeley
 O Mendeley é uma rede social académica que permite a criação de um perfil
online de grupos nas áreas disciplinares de interesse, a partilha de documentos e
a troca de informações;
 É um gestor de referências bibliográficas, que permite recolher, gerir e citar
fontes;
 Permite gerar bibliografias de acordo com estilos específicos para publicação;
 Permite a inserção automática de dados bibliográficos a partir de documentos
em formato PDF;
 Funciona em ambiente Windows, Mac e Linux;
 É integrável com os processadores de texto Microsoft Word e Open Office;
 O software é gratuito.
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2ª Parte
Utilização do Mendeley
Construção manual da base de dados

Comentário [L1]: Abrir o Menu em File
e clicar em Add Entry Manualy, para dar
início à construção da base de dados, com
os autores que seleccionou para o seu
trabalho.

Comentário [L2]: Aparecerá esta
pequena janela que deverá ser preenchida
com o tipo de publicação, o título, autor,
data, editora, etc. Preencher com todos os
dados que houver da respectiva publicação
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Comentário [L3]: Exemplo de
preenchimento. No menu Type escolher o
tipo de publicação. Neste caso é um livro =
Book.
O título do livro: A face oculta das drogas.
O autor, começando pelo apelido. Tal
como em qualquer bibliografia. O ano de
publicação. A cidade. A editora. No final
clicar no botão Save.

Comentário [L4]: Base de dados com 5
entradas.
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3ª Parte
Instruções de uso

Vamos supor que vai fazer um trabalho académico sobre toxicodependência com os
autores constantes nesta base de dados do Mendeley. Assim, vai ter de instalar o Plugin:

Comentário [L5]: Clicar no menu Tools
e de seguida clicar na opção Install MS
Word Plugin.

Comentário [L6]: Clicar em Ok.
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Após instalar o MS Word Plugin, ao abrir um documento Word este apresentará uma
notificação numa linha com fundo amarelo, como mostra a figura. Clicar no botão
Activar Conteúdo.

Comentário [L7]: Clicar em Activar
Conteúdo

Comentário [L8]: Uma nova
funcionalidade surgiu na barra de
Ferramentas no separador Referências.

Prepare-se para iniciar finalmente o processo de efectuar referências no seu trabalho
académico recorrendo ao Mendeley. Para colocar as referências no final da frase,
colocar lá o cursor e ir ao separador Referências, na Barra de Ferramentas, e clicar em
Insert Citation. Verá a seguinte situação:
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Comentário [L9]: Clicar no botão “Go
To Mendeley”

Comentário [L10]: Ao clicar no botão
“Go To Mendeley” aparecerá esta janela.
No quadrante inferior esquerdo está o
Filter By Authors. Seleccionar o autor
Pinto-Coelho e verá que na lista do centro
aparecerá apenas este autor. Clicar em
cima desse autor e de seguida clicar no
botão Cite

A toxicodependência não se combate batalhando contra o toxicómano, mas sim,
propondo uma luta à qual ele possa aderir. A luta contra a toxicodependência é um
problema de política social, por conseguinte, para ser resolvido é necessário
compreendê-lo (PINTO-COELHO, 1998).

Quando a pessoa decide experimentar uma droga e não pretende passar disso, dessa
primeira vez, encontra-se num primeiro degrau e a droga não teve futuro nesta pessoa
(PATRÍCIO, 1995).
Por outro lado, não foi encontrada relação entre o consumo de haxixe e a prática de
delitos, mas já o mesmo não pode ser dito em relação à heroína e cocaína, embora a
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Comentário [L11]: Referência
efetuada pelo Mendeley

natureza e intensidade da ligação tenha um carácter mais específico do que geral
(AGRA, 1998).

Bibliografia
Comentário [L12]: Para inserir a
Bibliografia clicar em Insert Bibliography.
Pode também escolher o estilo da
bibliografia.

AGRA, C. (1998). Entre Droga e Crime. Actores, Espaços, Trajectórias. (Editorial Notícias, Ed.).
Lisboa.
PATRÍCIO, D. L. (1995). Droga de vida, vidas de droga. (B. Editora, Ed.). Venda Nova.
PINTO-COELHO, M. (1998). Toxicodependência - A liberdade começa no corpo. (F. de Século,
Ed.) (3a Edição.). Lisboa.
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Comentário [L13]: Este será o aspeto
da Bibliografia inserida automaticamente
com o Mendeley. Qualquer aspeto que não
lhe agrade poderá emendar manualmente.
Tem também a opção de escolha de estilo
a aplicar para a apresentação da
Bibliografia.

4ª Parte
Comentário [L14]: Para adicionar
trabalhos da sua autotia seleccione My
Publications e a seguir em File clicar em
Add Files. Selecione o ficheiro pretendido.

Comentário [L15]: Clicar no botão I
Agree

Comentário [L16]: Eis o ficheiro que
estava guardado no computador e que foi
adicionado. Pode ainda clicar em Notes e
adicionar comentários.

9

Importar da Web
Pode importar da Web artigos do seu interesse. Para tal digite na Barra de Endereços o
link seguinte:
http://www.mendeley.com/import/
Comentário [L17]: Arraste o botão
Save To Mendeley para a Barra de
Marcadores no seu browser.

A seguir
visite a página Web pretendida, clicar no botão

Comentário [L18]: Ao visitar a página
Web pretendida, clicar no botão Save To
Mendeley. Aparecerá esta janela que deve
preencher com o destino pretendido, o
título do artigo, o nome do autor. Clicar em
Save
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Comentário [L19]: Clicar em View in
Mendeley Desktop

Comentário [L20]: Clicar em Iniciar
aplicação

Comentário [L21]: Cá está mais um
ficheiro adicionado mas desta vez
importado da Web. Não esquecer de
corrigir ou completar as informações na
janela da direita.
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Comentário [L22]: Para ler os artigos
basta fazer um duplo clique nos ficheiros
que estejam em formato PDF. Se tiver sido
um artigo importado da Web terá de
colocar o cursor do rato em cima da URL
(janela à direita) e fazer Enter.
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