
Mendeley: It’s time to change the way we do research… 

http://www.mendeley.com 

 

Principais funcionalidades: 

Versões/ 

atualização 

- Desktop 

 

- Web 

 

- Mobile 

 

- disponível para Mac, Windows e Linux 

 

- atualização automática dos conteúdos na versão desktop, web e mobile; 

 

- backup dos itens adicionados; 

 

Citações e 

referências 

bibliográficas  

- criação automática de citações e bibliografias; 

 

- integração com processadores de texto (ex.Word) através da instalação 

de um Plug-in; 

 

- organização e edição de referências bibliográficas em 

diferentes normas/estilos bibliográficos; 

 

mais informação em : http://youtu.be/zkrVbBSrK_w 

 

Pesquisa/ 

Importação 

- integração com o browser o que permite a importação automática de 

registos; 

 

- pesquisa e seleção automática de conteúdos com base nas consultas 

realizadas; 

 

- pesquisa de termos em texto; 

 

- importação de ficheiros digitais (ex.PDF)  e criação automática das 

referências bibliográficas correspondentes; 

 

- pesquisa automática do full text dos itens importados; 

 

- importação de ficheiros normalizados (MODS, BibTeX, RIS, Refer/BibIX, 

EndNote); 

 

mais informação em: http://youtu.be/qRiAIaqdAOg 

 

Organização - criação de pastas para organização e arquivo de PDFs e identificação de 

favoritos no momento da pesquisa; 

 

http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/?_section=footer
http://www.mendeley.com/
http://itunes.apple.com/gb/app/mendeley-reference-manager/id380669300?mt=8
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/mac/
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/windows/
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/linux/
http://www.mendeley.com/citationstyles/


mais informação em: http://youtu.be/VD1z0boSpQY 

 

PDFs - permite abrir vários PDFs em separadores distintos; 

 

- navegação e leitura; 

 

- sublinhar diretamente o ficheiro PDF (highlight); 

  

- criação de notas/comentários no PDF e possibilidade de partilha dos 

mesmos com os pares; 

 

- impressão do PDF com as notas/comentários inscritos; 

 

Partilha - Grupos - criação de grupos públicos ou privados ; 

 

- partilha de bibliografia, ficheiros, notas/comentários; 

 

- participação em discussões; 

 

- criação de projetos e visualização dos progressos dos mesmos 

(timeline); 

 

- subscrição de feeds, etc.; 

 

mais informação em: http://youtu.be/47NOI5HQ5m4 

 

Mendeley Papers - aceda em http://www.mendeley.com/research-papers/ 

 

- mendeley papers é uma base de dados de informação científica e 

académica que permite num único ponto de acesso pesquisar, filtrar os 

resultados, aceder ao full text e adicionar os registos à biblioteca 

Mendeley; 

 

- mantenha-se atualizado em relação a novos temas, projetos de 

investigação em curso, resultados de investigação, artigos, etc.; 

 

- criação e partilha do perfil académico e upload da produção científica e 

académica; 

 

- descoberta e contacto com pares; 

 

mais informação em http://youtu.be/wjy8nzNfi54 

 

 

 

 

mais informação em: 

http://www.mendeley.com/ 

http://www.mendeley.com/features/ 

http://www.mendeley.com/groups/

