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EndNote 

 Gerenciador de Referências Bibliográficas; 

 

 Software da Thomson Reuters; 

 

 Integração com diversas bases de dados como: 

Web of Science, Scopus, Pubmed, Portal de 

Busca Integrada, Google Acadêmico e outras. 



EndNote Basic  x  EndNote X - Diferenças 

 gratuito (financiado pela CAPES e 

disponibilizado pelo SIBi-USP) ; 

 

 acesso online de qualquer computador 

(cadastro  e 1º acesso em computador 

institucional e revalidação anual do 

cadastro) – restrição: acesso ao texto 

completo (USP ou VPN); 

 

 acesso a + de 1000 estilos diferentes: ABNT  

(autor-data e numérico); 

 

 não é possível editar um estilo; 

 

 permite que sejam anexados manualmente 

arquivos das referências; 

 

 capacidade de armazenamento: até 2 GB 

em anexos. 

 

 pago (versão trial por 30 dias);  

 

 

 instalação no desktop (integração com 

acesso online); 

 

 

 

 

 acesso a + de 5000 tipos diferentes de 

estilos; 

 

 permite edição do estilo (ABNT-IFSC); 

 

 busca automática por arquivos  em pdf 

das referências; 

 

 capacidade de armazenamento: até 5 

GB em anexos. 

 

 



EndNote Basic x EndNote X - Semelhanças 

 Busca online, acesso via internet; 

 

 Coleta e armazenamento de referências encontradas nas buscas em bases 

de dados (importação direta); 

 

 Gerencia referências: cria até 500 pastas, verifica duplicidades, edita 

referências, inclui notas; 

 

 Gera bibliografias de acordo com estilos específicos; 

 

 Compartilhamento de referências (leitura/ leitura e edição) com outros 

usuários do EndNote; 

 

 Integração com o Microsoft Word: inclusão automática de citações e 

referências durante a elaboração de um texto (“cite while you write”); 

 



EndNote Basic x EndNote X - Semelhanças 

 Edição dos registros coletados e inclusão de dados, como URL, palavras-

chave, notas. 

 

 Permite edição/correção do arquivo. 



Utilizando EndNote - Basic 

Cadastrar-se no Web of Knowledge (para acesso completo 

aos serviços e estilos). 

www.webofknowledge.com 

 

 

 

 Imperfeições     Necessidade de correção de referências e 

citações ao final do trabalho. 

http://www.webofknowledge.com/


Cadastro – Web of Knowledge 
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Cadastro – Web of Knowledge 
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Cadastro - Web of Knowledge 
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Acesso ao EndNote Basic 

www.myendnoteweb.com 

http://www.webofknowledge.com/


Acesso ao EndNote Basic 



EndNote Basic  

Identificação 

Links para 

demais serviços 

- troca de senha; 

- alteração de e-mail; 

- atualização do perfil; 

- escolha do idioma; 

- informações sobre a conta 

Opções 



EndNote Basic  

1 

Mesmo que o Web 
Capture, mas para o 

Mozilla Firefox 

2 3 

 Plug-in para  

Opções 
Download dos instaladores 

captura referência da página navegada. 
Alguns campos devem ser preenchidos 
manualmente. Alguns sites permitem 

exportação direta da referência. 



Biblioteca 

Novas referências 
adicionadas. 

Pasta temporária. Referências salvas serão apagadas 
automaticamente assim que se der um log out ou a sessão 

expirar 

Referências excluídas ficam temporariamente na lixeira 

Novas pastas criadas 

Busca de referências já recuperadas nas 
pastas: por autor, título, pasta 

Minhas Referências 

Pastas compartilhadas por outras pessoas 
comigo 



Busca bibliográfica 

Coletar 

Pesquisa on-line 

Pesquisa em base de dados, utilizando a interface EndNote. 



Busca bibliográfica 



Busca bibliográfica 



Nova referência 

Coletar 

Nova Referência 



Exportação de referências do Web of Science para o EndNote 

 Exportação direta 



Exportação de referências do Portal de Busca Integrada para o EndNote Basic 

Mais opções Enviar para 

 Exportação direta 



Exportação de referências do Scopus para o EndNote Basic 

1 



Exportação de referências do Scopus para o EndNote Basic 
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Importação de referências do Scielo 

1 

www.scielo.org 
 

http://www.scielo.org/


Importação de referências do Scielo 

2 

- Arquivo gerado e baixado: citation.ris 

3 



Importação de referências do Google Acadêmico 

1 2 

Citar 

Importe para o EndNote 

- Arquivo gerado e baixado: scholar.enw 



Importação de referências 

Coletar 

Importar referências 

  Importação de referências de outro software ou lista gerada  

em base de dados que não tenha exportação direta para o 

EndNote     filtros 
 

Extensão do arquivo: .ris (Scopus) .txt (Scielo); .enw (Google Acadêmico) 

Filtro: RefMan RIS  EndNote Import 



Organização das referências em pastas  



Gerenciando referências 

Organizar 

Gerenciar meus grupos 

compartilhar... 

renomear... 

excluir... 

criação de novos pastas 



Compartilhando referências 

1 2 



Compartilhando referências 



Verificando compartilhamento 

Organizar 

Grupos de outros 



Referências compartilhadas 

Referências compartilhadas por mim...  

com outras pessoas 

Referências compartilhadas comigo...  

por outras pessoas 



Verificando duplicatas 

Proposital? Mesmo arquivo em pastas diferentes... 

ou acidental? 

Organizar 

Encontrar duplicações 



Anexando arquivos 

1 2 

3 4 

s/ anexo 

c/ anexo 



Legenda - referências 

 

   contém informação sobre a pasta a qual pertence o arquivo 

    

 

 permite que seja adicionado um texto como anexo. Referências com 

 anexo, aparecem sinalizadas com  

 

 permite que seja adicionado um gráfico ou figura como anexo. 

 Referências com anexo, aparecem  sinalizadas com  

 

 link para o artigo ou para a página da revista que contém o artigo 

 (gerado automaticamente pelo EndNote)  

 



Gerenciando anexos 

Organizar 
Gerenciar anexos 



Visualização das referências 

Formato 

Bibliografia 

  lista 

pasta 

estilo 



Formatação das referências em outro estilo – EndNote Basic 

Formato 

Formatar artigo 



Exportação das referências em outros formatos – EndNote Basic 

Formato 

Exportar Referências 

- BibTeX Export 

- EndNote Export 

- RefMan (RIS) Export 

- Refer Export  

- Tab Delimited 

Formatos de saída 

 

.txt 

  compartilhamento de referências com outros softwares  gerenciadores 

bibliográficos. 

  



NOVO! Auxílio à publicação 

Correspondência 

  Informações do artigo: título, resumo, referências 

 indicação do periódico para publicação 
 



NOVO! Conectando-se com outros usuários 

  Preenchimento de perfil; troca de informações com outros 

usuários do Endnote. 
 



Utilizando o Plug-in do EndNote no Microsoft Word 

EndNote Basic 



Utilizando o Plug-in do EndNote no Microsoft Word 

Busca as referências (por autor, título, ano) na biblioteca 

Link para a o EndNote 



Utilizando o Plug-in do EndNote no Microsoft Word 

- Referência 

 

 

- Formato da citação 

Edição da aparência para referências de um mesmo autor, adicionando 

prefixo ou sufixos, excluindo autor, adicionando informação de páginas.  

Para as referências é possível editar estilo, 

tipo de letra, espaçamento. 



Utilizando o Plug-in do EndNote no Microsoft Word 

Atualização das citações e referências, 
caso se deseje modificar o estilo 

Conversão necessária para edição manual 
(sem codificações, para que alterações feitas 
não sejam perdidas com a inserção de novas 

referências).  

Importante: Salvar backup do arquivo 
original, com as codificações do EndNote! 



Utilizando o Plug-in do EndNote no Microsoft Word 

Configurar teclas de atalho 

Caminho inverso: exportar referências do 
documento para o EndNote Basic 



EndNote  – importação de referências para o Word 


