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Principais funções: 

 
Coletar, armazenar, 

importar e exportar 
referências; 

Formar bibliografias e 
compartilhá-las; 

Auxiliar nas citações e 
referências durante a 
escrita de artigos. 

Endnote Web 



Endnote Web 

Outras denominações: 

Endnote Basic  

Endnote Online 

My Endnote Web 

 

*Gratuito e online.  

 

Não deve ser confundido com o Endnote, 
versão desktop (pago, possui versão de teste 
por 30 dias). 



Endnote Web 

Capacitações oferecidas 

periodicamente. Divulguem essas 

capacitações! 

 

 Tutoriais disponíveis na internet 

(vídeos, slides, quick reference cards) 



Endnote Web 



Endnote Web - Ajuda 
Informações gerais 

 

 

 

Opções 

 

 

 

Treinamento e suporte 

 

 

 

Personalização Administrativa 

 

 

 
Gerenciar referências 

 

 

 

Formatar referências 

 

 

 

Coletar referências 

 

 

 
Organizar referências 

 
Barra de ferramentas e Plugins 

 

Cite while you write 

 



Registro 

 Diretrizes para criação de senha: 

1. 8 ou mais caracteres, sem espaço 

2. Ao menos um número 

3. Ao menos uma letra (case-sensitive) 

4. Ao menos um símbolo: ! @ # $ % ^ * 
( ) ~ `{ } [ ] | \ 

5. Deve ser diferente do login e das 

 4 senhas usadas anteriormente 

 

 

Endnote Web – Informações gerais 



Acesso remoto 

 

 

 

Endnote Web – Informações gerais 

Observações: 

 

Não são exibidos links da Web of Science ou outros 

de texto integral (Consórcio CAPES, por exemplo) 



Endnote Web – Informações gerais 

Diferenças 

Acesso remoto 

 

 

 

Acesso completo 

 

 

 



Endnote Web 

Minhas referências 

Coletar 

Organizar 

Formato 

Correspondência 

Opções 

Conectar 

 



Endnote Web – Minhas referências 



Endnote Web – Coletar 

Pesquisa online (acesso a algumas 
bases de dados e catálogos de 
bibliotecas – não indicado) 

Nova referência (incluir manualmente 
referências não localizadas/ 
importadas) 

Importar referências 

 



Endnote Web – Coletar 

Pesquisa online 



Endnote Web – Coletar 

Nova referência 

Preenchimento manual de todos os 

campos referentes ao documento 

 



Endnote Web – Coletar 

Importar referência 

Necessário conhecimento sobre 
plataformas das bases mais 
utilizadas na área 

 



Endnote Web – Coletar 

Importar referência 

Conheça as bases da sua área de 
conhecimento 

Duas principais formas de importar: 

 A base disponibiliza exportação direta 

 É preciso salvar um arquivo (txt ou ris, 
por exemplo) 

CAB Abstracts e Scopus: arquivo 

Capes: exporta direto para a pasta unfiled 

 

 

 



Endnote Web – Coletar 

Importar referência 

Periódicos CAPES: exportação direta 

 

 

 



Endnote Web – Coletar 

Importar referência 

Science Direct / Scopus: arquivo RIS 

 

 

 



Endnote Web – Coletar 

Importar referência 

JSTOR: arquivo RIS 

 

 

 



Endnote Web – Coletar 

Importar referência 

Biological Abstracts: arquivo RIS 

CAB Abstracts: arquivo RIS 

 

 

 

 



Endnote Web – Coletar 

Importar referência 

Reaxys: arquivo RIS 

 

 

 



Endnote Web – Organizar 

Gerenciar meus grupos 

Grupos de outros 

Encontrar duplicações 

Gerenciar anexos (2GB) 

 

 



Endnote Web – Organizar 

Gerenciar meus grupos 

Em “Gerenciar compartilhamento” é 
possível fornecer níveis de permissão às 
pessoas com quem se compartilha o grupo 

 

 



Endnote Web – Organizar 

Encontrar duplicações 

Selecionar a base preferencial. 

 

 



Endnote Web – Formato 

Bibliografia 

Plug-in do Cite while you write 

Formatar artigo 

Exportar referência 

 

 

 



Endnote Web – Formato 

Bibliografia 



Endnote Web – Formato 

Bibliografia 

Necessário revisar algumas 
informações, como data de acesso, 
link, cidade (em caso de revistas). 

 

 

 



Endnote Web – Formato 

Bibliografia 

Onde formatar? 

 

 

 



Endnote Web – Formato 

Formatar artigo 

Para documentos em formato RTF 

 



Endnote Web – Formato 

Formatar artigo 

Plug-in permite trabalhar com o Microsoft 

Word (Não funciona com o Word Starter) 

É preciso estar conectado à internet. 

 

 



Endnote Web – Formato 

Exportar referências 

Exportação para 

outros 

gerenciadores, por 

exemplo. 

 

 



Endnote Web  

Senha 

E-mail 

Perfil 

Idioma 

Download dos instaladores 

Informações da conta 

 

 

Plugin para word 

Capturador de 

referências 

 

 

 



Endnote Web – Conectar 



Endnote Web 

Cite while you write 

Insert citation 

Go to endnoteweb 

Edit citation 

Style (lista suspensa não completa) 

Update and convert citation 

 

 



Endnote Web 

Conheça o perfil do pesquisador; 

Considere a área do conhecimento 

Diversifique navegadores (Mozilla 
Firefox mostrou-se o mais versátil) 

Capturar referências nem sempre 
funciona (metadados dos sites nem 
sempre estão organizados) 

 

 



Obrigado! 

denis.uezu@ufpr.br 

denis.uezu@gmail.com 

 

3360-4277 
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