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Características 

 Versão gratuita; 

 Thomson Reuters; 

 Aceita até 50 mil referências; 

 2GB de armazenamento de arquivos; 

 Pesquisa nas 6 bases de dados mais 

importantes; 

 Gera bibliografias de acordo com estilos 

específicos para publicação; 
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Não elimina a necessidade da 
correção das referências! 

 

 Detecta referências duplicadas; 

 Importa referências de inúmeras 

bases de dados; 

 Compartilha informações com outros 

usuários; 

 Criar a conta é a única exigência 
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Acesso 

Web of Science 
 

my.endnote.com 
 

http://www.myendnoteweb.com 
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http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=WOS&product=WOS&last_prod=WOS&SID=4FrmJBGz8gN461tNiNg&search_mode=GeneralSearch
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=WOS&product=WOS&last_prod=WOS&SID=4FrmJBGz8gN461tNiNg&search_mode=GeneralSearch
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=WOS&product=WOS&last_prod=WOS&SID=4FrmJBGz8gN461tNiNg&search_mode=GeneralSearch
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=WOS&product=WOS&last_prod=WOS&SID=4FrmJBGz8gN461tNiNg&search_mode=GeneralSearch
http://www.myendnoteweb.com/
http://www.myendnoteweb.com/
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Minhas referências 
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Busca por autor, título e ano 

Buscar em todas as pastas ou 
selecione a pasta desejada 
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Exemplo: 
pesquisa pela palavra “salina” 



12 



13 



14 

Coletar 



Pesquisa on-line 
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Permite fazer buscas em 
vários catálogos de 
bibliotecas e bancos de 
dados 



Selecionar favoritos 
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Nova referência 
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Selecione o tipo de 
documento e preencha os 

campos necessários 



Importar referências 
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Importa resultados obtidos nas 
pesquisas efetuadas nas Bases de Dados 

Opções mais comuns de 
importação: 
. EndNote Import 
. RefMan RIS 
 
Dica: observar a extensão do 
arquivo com as opções de 
importação 
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Organizar 



Gerenciar meus grupos 
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Tem função de criar pastas, compartilhar, 
renomear e excluir grupos 
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Permite exibir as pastas compartilhadas por 
outros usuários 
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Opção para excluir as 
referências duplicadas 

recuperadas nas 
diversas bases de dados 
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Permite armazenar  
arquivos até 2 GB 
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Formatar 
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Opção para salvar, imprimir 
ou enviar por e-mail as 

referências 
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Instruções para instalação no 
Microsoft Word, para 

trabalhar integrado com o 
EndNote basic 
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Usado para formatar artigo de 
acordo com os estilos 

bibliográficos disponíveis 
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Permite exportar as 
referências de uma pasta para 
outros gerenciadores, como: 
Reference Manager, BibTex, 

Refer Export e EndNote 
(desktop) 
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Opções 



Capturar referências 
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Usado para recursos 
online que não 
possuem permissão 
para exportação 
direta 
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Tenho interesse no “pdf” desse artigo 
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   * Baixe o artigo no computador 
   * Acrescente-o na referência capturada 
   * Selecione arquivos em (word, pdf, etc) 
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Esta ferramenta é um plug-in 
que se integra ao Microsoft 
Word (versões 2003/2007) 
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Permite alterar cadastro 
(password e e-mail), idioma 
de visualização e instalação 

do software  



Importando registros: 
 Web of Science 

http://www.usp.br/sibi 
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http://www.usp.br/sibi
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As referências com “EN” 
foram importadas para a 

usa conta no EndNote 



Importando registros: 
 Portal de Busca Integrada 

http://www.usp.br/sibi 
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http://www.usp.br/sibi
http://www.usp.br/sibi
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Importando Registros 

• Efetuar a busca; 

• Selecionar as referências de interesse; 

• Clicar em “Export” para salvar o resultado da busca; 

• Selecionar Export Format: RIS Format; 

• Selecionar formato de saída em Output: Complete Format; 

• Clicar em Export; 

• Salvar o arquivo com extensão .ris; 

• Importar o arquivo utilizando o filtro SCOPUS no menu 

Collect/Import Reference. 
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Selecione os itens 
que deseja importar 
e clique em 
“Export” 
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Importando Registros 

Acessar: http://scholar.google.com.br/; 

• Clicar em  Configurações ou Preferências do Google Acadêmico; 

• No final da página, selecionar em  Gerenciador de bibliografias, o item 

“Mostre links para importar citações”, EndNote; 

• Clicar em Salvar; 

Efetuar a busca e clicar em Importe para o EndNote, exibido em cada um 

dos registros; 

• Salvar o arquivo com extensão .enw; 

• Conectar o EndNote Web e importar os arquivos usando o filtro EndNote 

Import. 

Obs.: É possível salvar e importar um registro por vez! 

 



Importando Registros 

• Efetuar a busca e clicar em Importe para o EndNote, exibido em cada um 

dos registros; 

• Salvar o arquivo com extensão .enw; 

• Conectar o EndNote Web e importar os arquivos usando o filtro EndNote 

Import. 

Obs.: É possível salvar e importar um registro por vez! 
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Trabalhando  
com o Microsoft Word 
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Efetua busca, 
diretamente no 
EndNote Web, 

com função para 
inserir 

automaticamente 
uma citação e 

uma referência 
bibliográfica 
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Abre o software na ficha guia 
“My references” 
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Export traveling library – exporta as 
referências do trabalho para a pasta 
Unfiled do EndNote Web 
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Instruções para eliminação das macros do EndNote Basic  e alteração das 
referências importadas para o Microsoft Word 

 
 
As citações e referências só podem ser alteradas seguindo as instruções abaixo: 
 
- Importar do EndNote Web, todas as citações e referências necessárias para o 
trabalho; 
 
- Para efetuar as correções ou revisões dos demais autor(es) ou orientador, 
deve-se: 
 
1) Passo: manter um arquivo “backup”, do EndNote Basic, para isso, clicar em: 
 
“CONVERT CITATION AND BIBLIOGRAPHY” 
        “CONVERT TO PLAIN TEXT”, Clicar em YES 
 
2) Passo: com o procedimento acima, o sistema gera automaticamente um 
segundo arquivo “documento 2”, eliminando todas as macros do EndNote Web, 
passando a ter somente texto. Esse arquivo serve para anotações e correções. 
 
Caso seja necessário importar novas referências, utilizar novamente os 
procedimentos acima. 



Obrigada! 
 
 
 
cassinp@sc.usp.br 
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