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Licenciamento
● Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - 

Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional.
● Compartilhar - copiar e redistribuir o material em qualquer meio ou formato;
● Adaptar - remix, transformar e construir sobre o material     para qualquer 

finalidade, inclusive comercial;
● O concedente não pode revogar essas liberdades, desde que você siga os 

termos da licença.
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O que é o Mendeley?
● Mendeley é um gerenciador de referências e uma rede 

social acadêmica que ajuda você a organizar a sua 
pesquisa, colaborar com outras pessoas online e 
descobrir as pesquisas mais recentes.

● É conhecida principalmente por seu gerenciador de 
referências, usado para gerenciar, compartilhar e criar 
referências bibliográficas para artigos acadêmicos. 
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Vantagens de Usar o Mendeley?
● Gera bibliografias automaticamente;
● Colabora facilmente com outros pesquisadores online;
● Importa com facilidade artigos de outros softwares de 

pesquisa;
●  Encontre artigos relevantes com base no que você 

estiver lendo;
● Acesse seus artigos online em qualquer lugar e;
● Leia artigos em qualquer lugar com aplicativos para iOS 

e Android.
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Como Instalar o Mendeley no 
LibreOffice – Writer?

● Passo 1: Acesse o link:
https://www.mendeley.co
m/
e crie as conta em 
Create a free account.

https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/
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Como Instalar o Mendeley no 
LibreOffice – Writer?

● Passo 2: Fazer 
download do Mendeley 
Desktop na página 
principal do Mendeley
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Como Instalar o Mendeley no 
LibreOffice – Writer?

● Passo 3: Faça o 
download de acordo 
com o sistema 
operacional do seu 
computador.
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Como Instalar o Mendeley no 
LibreOffice – Writer?

● Passo 4: Depois de 
instalar o Mendeley, ao 
abrir o software e fazer 
login.
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Layout do Mendeley Desktop
1.Menu superior;
2. Menu Rápido;
3. Biblioteca e pastas;
4. Filtros (gerado a partir dos 

documentos da bibliotecas);
5.Documentos importados;
6. Ferramenta de busca e;
7.Detalhes do documento
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Mendeley Web Importer
• Fazer os procedimentos 

de instalação de acordo 
com navegador.

• Essa extensão não é 
compatível com os 
navegadores Safari e 
Internet Explorer
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Plugin para Citação
• A instalação do citation 

plugin (é esse plugin que 
fará a comunicação do 
Mendeley com o editor de 
texto) é feita a partir do 
Mendeley Desktop (menu 
superior >> Tools >> Install 
LibreOffice Plugin).
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Alimentando sua Biblioteca do 
Mendeley

• Importar arquivos do 
computador a partir do 
menu File.

• File >> Add Files >> 
Selecionar o documento 
que deseja importar para a 
biblioteca do Mendeley.
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Alimentando sua Biblioteca do 
Mendeley

• Importar arquivos do 
computador utilizando 
menu rápido.

• Clicar no ícone Add para 
abrir a caixa de seleção de 
documentos.
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Alimentando sua Biblioteca do 
Mendeley

• Importar arquivos do 
computador utilizando o plugin 
Web Importer.

• Clicar no ícone do Mendeley no 
navegador >> selecionar o 
documento para agregar à 
biblioteca.

• Lembrar de sincronizar o 
Mendeley Desktop com a 
versão Web clicando em Sync 
no menu rápido.
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Alimentando sua Biblioteca do 
Mendeley

• Incluir documentos que não 
estão disponíveis online ou 
digital, por exemplo, um livro 
físico.

• Clicar na flecha para baixo ao 
lado ícone Add no menu rápido 
>> selecionar a opção Add Entry 
Manually >> selecionar na caixa 
de diálogo do tipo de documento 
>> preencher com as 
informações sobre o documento.
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Correção de Metadados
• Após a importação de documentos, 

pode ser necessário fazer a correção 
dos dados do documento, os 
metadados. Isso significa verificar se 
as informações que posteriormente 
irão compor a referência estão 
corretas, como o tipo do documento, 
o título de um artigo e entre outros. As 
correções devem ser feitas na aba 
Details que aparece do lado direito do 
Mendeley Desktop.
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Incluir Citações e Referencias com o 
Mendeley – LibreOffice Writer

• Após fazer a instalação do Citation Plugin (menu superior >> 
Tools >> Install LibreOffice), ao abrir o LibreOffice Writer, as 
ferramentas Mendeley ficam disponíveis nos menus rápidos.
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Incluir Citações e Referencias com o 
Mendeley – LibreOffice Writer

• Para inserir o autor ou o ano da publicação, clicar em Insert 
Citation e fazer a busca do texto citado por ano, sobrenome 
do autor ou palavra e selecionar o documento citado.
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Incluir Citações e Referencias com o 
Mendeley – LibreOffice Writer

• Para inserir as referências no final dos textos, posicionar o 
curso onde as referências serão inseridas e clicar em Insert 
Bibliography.
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Instalar as Normas da ABNT no 
Mendeley – LibreOffice Writer

• Para instalar as referencias na norma da ABNT va em VIEW » 
Citation Style» e veja se tem as normas da ABNT caso não tenha 
clique em Journal Abbreviations» clique em installed e pesquise 
Associação de Normas Técnicas (Potuguês – Brasil), volte em 
Citation Style e clique nas normas da ABNT e pronto. 
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OBS.
• Para que tudo funcione corretamente o Mendeley Desktop 

deve estar aberto juntamente com o LibreOffice – Writer.
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Dúvidas e Perguntas?
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Site:https://pt-br.libreoffice.org/

E-mail: hendersonmatsuura@libreoffice.org

Site: www.matsuura.com.br 

https://pt-br.libreoffice.org/
mailto:hendersonmatsuura@libreoffice.org
http://www.matsuura.com.br/
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