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Apresentação
O Mendeley é um software gratuito que pode ser utilizado para gerenciar, compartilhar, anotar,

citar e referenciar documentos científicos.

Além disso, funciona como uma rede social acadêmica na qual podem ser criados grupos de

pesquisas sobre temas de interesse, descobrir tendências de pesquisa, interagir com os pares,

conectando-se a outros pesquisadores.

É um software multiplataforma (Windows, Mac e Linux), no qual é possível acessar seus

documentos pela Web, por meio de aplicativos instalados no iPhone, iPad ou no

próprio desktop do seu computador por meio do download do programa.

O Mendeley possui 3 versões de acesso gratuito: Web, Desktop e Dispositivo móvel (IOS e

Android).
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Funcionalidades do software

 Possibilita armazenar, ler, imprimir, detectar documentos duplicados, inserir campos, fazer

anotações/comentários em documentos PDF e extrair metadados;

 Gera lista de referências automaticamente, possuindo aproximadamente 7.000 estilos de

referências;

 Possui 2GB de espaço para armazenamento na biblioteca pessoal;

 Permite a importação de referências de outros gestores bibliográficos, como o EndNote®;

 Possibilita interagir com editores de texto (Microsoft Word®, OpenOffice, LaTeX);

 Sincroniza os dados e conteúdos entre os dispositivos;

 Possibilita a criação de grupos de pesquisa e interação entre pesquisadores;

 Grupos privados ilimitados com até 25 membros;

 Permite a colaboração com outros pesquisadores on-line.



Termos do Mendeley

Antes de começar, vamos conhecer alguns termos:

 Mendeley Desktop: software Mendeley instalado em seu computador ou notebook;

 Mendeley Web: site do Mendeley onde você pode acessar sua biblioteca na versão web, editar
o seu perfil e buscar artigos, grupos ou pessoas www.mendeley.com;

 Sincronização: processo de sincronização de dados entre dispositivos Mendeley, como a versão
desktop e a versão on-line;

 Web importer: ícone do Mendeley instalado no navegador que permite importar rapidamente
documentos de qualquer lugar na web.

 Citation Plugin: plugin que você pode instalar, permitindo criar e formatar as suas citações e
referências bibliográficas de acordo com o estilo escolhido.



Como fazer seu registro no Mendeley 
Acesse o site do Mendeley em www.mendeley.com

Clique em 

“Create

account”

Digite um 

e-mail 

válido



Preencha os dados solicitados

Preencha 

os dados 

solicitados

Pronto! 

Você já 

tem seu 

registro



Versão Mendeley Web
Após criação da conta, o navegador redireciona para seu perfil



Explorando o menu Versão Web

(1) Feed – acesso ao feed de notícias

(2) Library - acesso à sua “Biblioteca Web”

(3) Suggest - acesso personalizado com recomendações de leitura sugerido pelo 

Mendeley

(4) Groups – acesso para criar, participar e colaborar com outros grupos

(5) Datasets – espaço para armazenar, compartilhar, publicar e encontrar dados de 

pesquisa

(6) Careers – espaço para buscar empregos em ciências e tecnologia na plataforma 

Mendeley Careers

(7) Funding – ferramenta de busca por editais financiamento de pesquisa, agências 

de fomento e oportunidades mais recentes e relevantes

(8) Search - campo de pesquisa que permite expandir e selecionar várias opções 

de busca:

Papers – busca no catálogo web do Mendeley documentos acadêmicos;

People – permite encontrar outros pesquisadores, ver perfil e se conectar 

com eles;

Groups – permite busca por grupo público para participar

(9) Notificações – alerta que mostra a interação de outros usuários Mendeley com 

suas atividades. É possível responder ou reagir

(10) Seu perfil - clique no seu nome ou foto de perfil, para acessar o seu perfil 

pessoal Mendeley
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Mendeley Versão Web - tour

1

1 - Adicione e/ou crie

Clique aqui para enviar documentos para

sua biblioteca. Você também pode criar

novas referências manualmente e importar

outras bibliotecas (Endnote XML, BibTeX e

RIS)

2 - Organize

Crie pastas para organizar e gerenciar os 

documentos em sua biblioteca. Você pode 

inserir suas publicações adicionando-as à 

sua pasta My Publications, permitindo que 

você visualize suas estatísticas e muito 

mais.

3 - Baixe

Use o aplicativo Desktop para salvar seus 

documentos off-line e citar suas referências 

no Microsoft Word ou no LibreOffice

2

3



Como Baixar o Mendeley Desktop 
Você pode fazer o download do Mendeley Desktop em várias máquinas conforme sua necessidade;

A partir da versão Mendeley Web, com seu login e senha, clique na seta localizada ao lado das iniciais de seu nome (FIGURA 1).

Em seguida clique em Download Mendeley.

Selecione uma opção de acordo com o seu sistema operacional (FIGURA 2). Em seguida iniciará o download, siga os passos

solicitados até sua conclusão.

Figura 1 Figura 2



Recursos do Mendeley Desktop

1 2 3 4

5

6

9

7
8

10

(1) Documents (Add) - Use essa opção para adicionar novas entradas ao seu computador;

(2) Folders - Use essa opção para criar uma nova pasta;

(3) Sync - sincronização - use este botão para forçar Mendeley a realizar uma sincronização com a versão desktop e a versão web;

(4) Search - Use este campo para pesquisar em sua biblioteca Mendeley;

(5) Literature Search - Permite descobrir novas referências de várias maneiras diferentes. Como alternativa, você pode usar o

"Mendeley Suggest" para receber recomendações personalizadas com base na sua área de estudo e no conteúdo de sua

biblioteca;

(6) All Documents - visualiza todo o conteúdo de sua biblioteca pessoal, também oferece várias maneiras de filtrar sua biblioteca

usando as pastas criadas para organizar seus documentos;

(7) Painel principal do Mendeley - Onde aparecem todas as suas referências;

(8) Details - Você pode usar esse painel para modificar os detalhes de uma entrada (documento), selecione o documento e realize

os ajustes necessário em seguida clique em “Details are cirrect” para salvar as alterações. A guia "Notas", exibida na parte

superior, permite visualizar todas as notas que você criou no documento;

(9) Groups - Todos os grupos que você participar ou criar serão listados sob este cabeçalho;

(10) Filter by - oferece várias opções diferentes para permitir filtrar rapidamente sua visualização atual.



Como organizar seus documentos na sua versão desktop

O Mendeley Desktop oferece uma série de recursos para ajudar você a organizar a sua pesquisa.

Esses recursos estão na forma de pastas e filtros:

Literature Search – permite a busca no catálogo do Mendeley e, ao encontrar um documento,

você pode salvá-lo em sua biblioteca;

All Documents – Exibe todas as referências que foram adicionadas à sua biblioteca;

Recently Added - Exibe as referências que você adicionou recentemente à sua biblioteca;

Recently Read - Exibe uma lista dos arquivos PDF que você abriu recentemente para leitura;

Favorites - A qualquer momento você pode "marcar" uma referência clicando na estrela que

aparece ao lado de sua referência. Isso salvará o item como "Favorito" e o adicionará à

visualização "Favoritos“;

My Publications - Esta pasta é usada para adicionar publicações de sua autoria no Mendeley;

Unsorted - Exibe as referências que ainda não foram adicionadas a uma pasta criada pelo

usuário na opção “Create Folder”. É importante que você mantenha a pasta limpa para não

confundir com outras importações;

Create Folder – Você pode criar pastas e organizar suas referências conforme seu interesse;

Groups - Todos os grupos que você participar ou criar serão listados sob este cabeçalho. O ícone

que aparece ao lado do nome do grupo indica o tipo de grupo;

Trash – contém a lista de referências deletadas. Você pode restaurar as referências ou deletá-las

de forma definitiva de sua biblioteca.



Como adicionar arquivos de uma pasta para sua 

Biblioteca Mendeley

O Mendeley permite que você importe

arquivos de uma pasta do seu Desktop.

No menu superior clique em “File” e depois

em “Add Folder” .

Em seguida busque e selecione a pasta

desejada e clique em OK.

Você também pode clicar com o botão

direito do mouse e acionar “Add Folder”;

Os documentos serão importados para sua

biblioteca e organizados por autor, título,

ano etc.



Como adicionar documentos do computador para 

sua Biblioteca Mendeley

Você também pode 

arrastar documentos 

de uma pasta 

diretamente em sua 

Biblioteca Mendeley.



Como exportar a lista de resultados do PubMed

1 - Efetue a busca usando a interface do 

PubMed;

2 - Exporte a lista clicando em Send to;

3 - Clique em Citation manager;

Observe que serão enviados no máximo 

200 referências por arquivo.

4 - Selecione a quantidade de referências 

que deseja iniciar a exportação;

Clique em Create File para salvar o arquivo 

em uma pasta do seu desktop. Lembre-se 

de nominar o arquivo e verificar em qual 

pasta está salvando. Este arquivo deverá ser 

de fácil acesso.



Como importar a lista de resultados para o Mendeley

Desktop
Após salvar o

arquivo em seu

computador,

abra o Mendeley

Desktop.

Selecione uma

pasta para incluir

as referências. Ou

clique em Create

Folder para criar

uma pasta (utilize

o nome que

melhor se adapta

a sua forma de

organização)

Com a pasta selecionada

(1), selecione a opção File

(2) e em seguida Add

Files (3).

Localize o arquivo em seu

Desktop (4) e pronto, a

lista de resultados

aparecerá em seguida.

ATENÇÃO: Este passo é

comum a todas as bases

de dados.



Como exportar a lista de resultados do Portal da Biblioteca Virtual em Saúde 

(Lilacs, Medline, entre outras)

1 - Efetue a busca usando

a interface da BVS;

2 – Clique em Exportar;



Como exportar a lista de resultados do Portal da Biblioteca Virtual 

em Saúde (Lilacs, Medline, entre outras)

3 - Selecione o formato RIS;

4 - Selecione o número de

referências que deseja exportar

(somente a página, somente

selecionados ou todas as

referências).

Um arquivo será criado em seu

computador. Lembre-se de

nominar o arquivo e verificar em

qual pasta está salvando. Este

arquivo deverá ser de fácil acesso.



Como importar a lista de resultados para o Mendeley

Desktop
Após salvar o

arquivo em seu

computador,

abra o Mendeley

Desktop.

Selecione uma

pasta para incluir

as referências. Ou

clique em Create

Folder para criar

uma pasta (utilize

o nome que

melhor se adapta

a sua forma de

organização)

Com a pasta selecionada

(1), selecione a opção File

(2) e em seguida Add

Files (3).

Localize o arquivo em seu

Desktop (4) e pronto, a

lista de resultados

aparecerá em seguida.

ATENÇÃO: Este passo é

comum a todas as bases

de dados.



Como exportar a lista de resultados da Web of Science

1 - Efetue a busca usando a

interface da Web of Science;

2 – Clique em Exportar;

3 – Ao clicar, abrirá uma 

lista de opções, 

selecione “Outros 

formatos de arquivo”;



Como exportar a lista de resultados da Web of Science

4 – selecione a quantidade de

referências que deseja enviar;

5 – clique na seta para

mostrar as opções de formato;

6 – selecione o formato

BibTeX;

7 – após selecionar, clique em

Exportar;

Um arquivo será criado em

seu computador.



Como importar a lista de resultados para o Mendeley

Desktop
Após salvar o

arquivo em seu

computador,

abra o Mendeley

Desktop.

Selecione uma

pasta para incluir

as referências. Ou

clique em Create

Folder para criar

uma pasta (utilize

o nome que

melhor se adapta

a sua forma de

organização)

Com a pasta selecionada

(1), selecione a opção File

(2) e em seguida Add

Files (3).

Localize o arquivo em seu

Desktop (4) e pronto, a

lista de resultados

aparecerá em seguida.

ATENÇÃO: Este passo é

comum a todas as bases

de dados.



Como exportar a lista de resultados da Scopus

1 - Efetue a busca usando a

interface da Scopus;

2 – Clique na seta ao lado de

“All” para selecionar a

quantidade de referências

que deseja exportar (todas

ou somente a página);

3 – clique na seta para

mostrar as opções de

exportação;



Como exportar a lista de resultados da Scopus

4 – selecione o formato RIS 
Format;

5 – Marque as caixas de 
Citation information e 
Abstract & keywords;

6 – clique em exportar.

Um arquivo será criado em
seu computador. Lembre-
se de nominar o arquivo e
verificar em qual pasta está
salvando. Este arquivo
deverá ser de fácil acesso.

ATENÇÃO: Você pode selecionar o formato de exportação Mendeley. Porém, 

suas referências irão ficar na pasta “Unsorted” e você pode confundir com 

outras referências não classificadas.



Como importar a lista de resultados para o Mendeley

Desktop
Após salvar o

arquivo em seu

computador,

abra o Mendeley

Desktop.

Selecione uma

pasta para incluir

as referências. Ou

clique em Create

Folder para criar

uma pasta (utilize

o nome que

melhor se adapta

a sua forma de

organização)

Com a pasta selecionada

(1), selecione a opção File

(2) e em seguida Add

Files (3).

Localize o arquivo em seu

Desktop (4) e pronto, a

lista de resultados

aparecerá em seguida.

ATENÇÃO: Este passo é

comum a todas as bases

de dados.



Como exportar a lista de resultados da Science Direct

1 - Efetue a busca usando a

interface da Science Direct;

2 – selecione a caixinha ao

lado de Download e em

seguida em Export;

3 – selecione o formato RIS;

Um arquivo será criado em

seu computador. Lembre-se

de nominar o arquivo e

verificar em qual pasta está

salvando. Este arquivo deverá

ser de fácil acesso.



Como importar a lista de resultados para o Mendeley

Desktop
Após salvar o

arquivo em seu

computador,

abra o Mendeley

Desktop.

Selecione uma

pasta para incluir

as referências. Ou

clique em Create

Folder para criar

uma pasta (utilize

o nome que

melhor se adapta

a sua forma de

organização)

Com a pasta selecionada

(1), selecione a opção File

(2) e em seguida Add

Files (3).

Localize o arquivo em seu

Desktop (4) e pronto, a

lista de resultados

aparecerá em seguida.

ATENÇÃO: Este passo é

comum a todas as bases

de dados.



Como baixar os artigos da Science Direct

A Science Direct permite o

download de até 25 artigos por

dia.

Selecione a caixinha e clique em

Download 25 articles. O sistema

pedirá login e senha, utilize seus

dados da conta Mendeley.

Será criado um arquivo zip em seu

desktop.

Você pode selecionar e arrastar os

documentos da pasta diretamente

em sua biblioteca Mendeley.

Utilize o botão esquerdo do mouse

para a ação (ver slide 14).



Como exportar a lista de resultados do Embase

1 - Efetue a busca

usando a interface do

Embase;

2 – selecione a

quantidade de

referências que deseja

exportar e clique em

Export;

Continua no próximo

slide.



Como exportar a lista de resultados do Embase

Selecione o Formato RIS

format (Mendeley, EndNote)

e clique em Export

Abrirá uma nova janela,

clique em Download e

selecione a pasta onde

deseja salvar o arquivo.

Um arquivo será criado em

seu computador. Lembre-se

de nominar o arquivo e

verificar em qual pasta está

salvando. Este arquivo deverá

ser de fácil acesso.



Como importar a lista de resultados para o Mendeley

Desktop
Após salvar o

arquivo em seu

computador,

abra o Mendeley

Desktop.

Selecione uma

pasta para incluir

as referências. Ou

clique em Create

Folder para criar

uma pasta (utilize

o nome que

melhor se adapta

a sua forma de

organização)

Com a pasta selecionada

(1), selecione a opção File

(2) e em seguida Add

Files (3).

Localize o arquivo em seu

Desktop (4) e pronto, a

lista de resultados

aparecerá em seguida.

ATENÇÃO: Este passo é

comum a todas as bases

de dados.



Como exportar documentos da Scielo

Utilize a

interface de

busca da

Scielo;

Clique em exportar

Em seguida, selecione o formato RIS, indique o

número de referências que deseja enviar e clique

em Exportar

Um arquivo será criado em seu computador.

Lembre-se de nominar o arquivo e verificar em

qual pasta está salvando. Este arquivo deverá ser

de fácil acesso.



Como importar a lista de resultados para o Mendeley

Desktop
Após salvar o

arquivo em seu

computador,

abra o Mendeley

Desktop.

Selecione uma

pasta para incluir

as referências. Ou

clique em Create

Folder para criar

uma pasta (utilize

o nome que

melhor se adapta

a sua forma de

organização)

Com a pasta selecionada

(1), selecione a opção File

(2) e em seguida Add

Files (3).

Localize o arquivo em seu

Desktop (4) e pronto, a

lista de resultados

aparecerá em seguida.

ATENÇÃO: Este passo é

comum a todas as bases

de dados.



Mendeley Desktop – Checar duplicações

No Menu Tools, você encontra algumas funcionalidades para instalação de plug-

ins e o recurso para checar as duplicações, conforme detalhado a seguir:

Check for Duplicates – essa opção analisa a duplicidade das referências que

constam em sua biblioteca. Para fazer a conferência, selecione “All Documents”,

ou apenas a pasta que você deseja fazer a conferência, e depois clique no

menu.

Se houver duplicações, você poderá mesclar os resultados duplicados ou

deletar as duplicações.

Confira se realmente se trata de duplicação antes de efetuar qualquer comando.



Plugin Web Importer

Você pode instalar o plugin a partir da versão Desktop. Clique em Tools, depois em Install

Web Importer

Ao concluir a instalação, o ícone

aparecerá na barra de navegação

Com o plugin Web Importer instalado, é

possível importar os documentos

diretamente da internet para sua

biblioteca



Importando documentos da internet

1 - A partir de uma busca em uma base de

dados, selecione o documento (referência) que

quer importar;

2 - Localize onde acessar o texto completo;

3 - Com o documento em tela, clique no plugin
do Mendeley localizado na parte superior

direita da tela;

4 - Se não estiver logado, será necessário

efetuar o login. Aparecerá uma caixa para editar

e salvar as informações do documento no

Mendeley. Clique em Save;

 O documento será salvo na versão Web. Para
visualizar o documento na versão Desktop, clique
na opção Sync

1

2

3

4



Como deletar documentos

A qualquer momento você pode deletar documentos

anexados ou pastas criadas.

ATENÇÃO: ao deletar documentos da Pasta “All Documents”

os mesmos serão deletados das pastas em que,

eventualmente, estes estiverem e da versão Web.

No entanto, ao deletar o documento de uma pasta

específica, o mesmo continua na pasta “All Documents”.

Portanto, tenha certeza de que está deletando o documento

da pasta correta.

Para deletar um ou mais documentos, abra a pasta que

contém o documento, selecione-o, clique com o botão

direito do mouse e clique em “Delete Documents”. Para

apagar todos de uma vez selecione “Select All” e depois

clique em “Delete Documents”
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Trabalhando com o PDF

(1) Select - ferramenta para selecionar texto em seu documento, copiar trechos relevantes ou aplicar realce; 

(2) Pan - ferramenta para navegar em torno do documento. Clique e arraste para percorrer o documento; 

(3) Note - ferramenta para criar notas em locais específicos dentro do documento. As notas são representadas por ícones e ao clicar no 

conteúdo é possível visualizar, alterar, modificar a cor ou apagar inteiramente o texto; 

(4) Highlight - ferramenta para aplicar realce ao texto; 

(5) Color - ferramenta para selecionar a cor ativa no momento. Notas e realce que você aplicar irão usar esta cor. Você pode mudar a cor de 

um destaque existente, copiar o trecho, ou adicionar uma nota, basta clicar com o botão direito sobre ele; 

(6) Zoom - botões para aumentar e diminuir a visualização do documento; 

(7) Zoom To Fit – botões para adaptar ao tamanho da tela (horizontal ou vertical);

(8) Fullscreen – preenche a tela inteira;

(9) Sync - botão para forçar o Mendeley a executar uma sincronização, fazendo com que quaisquer alterações feitas à sua biblioteca sejam 

armazenadas na nuvem, tornando-os disponíveis em outros dispositivos e computadores. Você deve sincronizar com frequência, a fim de 

garantir que as alterações mais recentes sejam guardadas na nuvem;

(10) – botão de ajuda.



Trabalhando com o PDF

Além das ferramentas

mostradas anteriormente,

você pode editar os detalhes

do documento (corrigir

eventuais erros nos

metadados da referência);

Pode inserir tags, para

facilitar a recuperação do

documento quando for citar

a referência;

E pode inserir notas gerais.



Trabalhando com o PDF

Insira uma nota na aba “Notes”.

Este campo é recuperável.

Clique em All Documents, depois

na lupa Search;

Digite parte da nota e consiga

recuperar o documento.

Os recursos de nota e tags

também podem ser utilizados na

inserção de citação em

documento de texto, conforme

veremos na sequência.



Trabalhando com MS Word Plugin

No MS Word, a ferramenta pode ser acessada por meio da guia “Referências”

Os recursos são:

Insert Citation – usado para localizar e inserir

citação;

Undo – desfaz a edição de uma citação;

Refresh – permite atualização após alguma

alteração nas citações;

Export as – cria uma cópia do documento

compatível com LibreOffice ou sem os campos

Mendeley;

Insert Bibliography – insere a lista de referências

ao final do documento;

Open Mendeley – abre a interface do Mendeley

na opção de estilo de citação;

Style - opções para a escolha do formato da

citação e referências.



Trabalhando com MS Word Plugin

Posicione o cursor onde deseja incluir a citação, em seguida clique em “Insert Citation”. Abrirá uma

caixa de diálogo onde você pode digitar: parte do título, autor, tag ou nota para recuperar a

referência da citação que deseja inserir no texto.



Trabalhando com MS Word Plugin

A partir da caixa de diálogo, você também

pode clicar em “Go To Mendeley”

Abrirá o Mendeley Desktop,

selecione a referência e

depois clique em Cite.



Trabalhando com MS Word Plugin

Para alterar o estilo de

citação/referência, clique na seta ao

lado de Style para mostrar as

opções.

Se o estilo desejado não aparecer

na lista, clique em More Styles.

A citação aparecerá no texto, conforme estilo de citação

selecionado (no exemplo, o estilo é ABNT). O estilo de

citação da UFPR no Mendeley utiliza a forma de

apresentação de citações diretas, ou seja, o sobrenome

somente com a primeira letra maiúscula e a data entre

parênteses. Desta forma, sugerimos que utilize o estilo de

citação que mais vezes utiliza no texto, para que possa

editar somente os que diferem dos demais.



Trabalhando com MS Word Plugin

A sua tela retornará ao documento em edição.

Clique novamente em More Styles (ver slide

anterior).

O estilo de citação recém instalado aparecerá na aba

“Installed”, clique “Use this Style” e em seguida

“Done”. O documento será atualizado com o novo

estilo de citação.

O Mendeley Desktop abrirá

diretamente a ferramenta de seleção de

estilos. Clique na aba “Get More Styles”,

digite o estilo de citação desejado e

selecione-o na lista. Clique em “Install”,

em seguida em “Done”.



Trabalhando com MS Word Plugin

A lista de referências inseridas ao longo do texto irá aparecer

conforme estilo de citação selecionado (no exemplo, o estilo

é ABNT).

ATENÇÃO: clique somente uma vez no botão “Insert

Biblography”.

Cada vez que você inserir ou deletar uma citação, a lista de

referências será atualizada. Desta forma, você não corre risco

de ter citação sem referência, ou vice-versa.

Para inserir a lista de referências

ao final do documento, posicione

o cursor no local adequado e

clique em “Insert Bibliography”.



Como alterar uma citação no Mendeley

Para editar a forma de apresentação das

citações:

1 – Clicar na citação;

2 – Clicar em Edit Citation, ao aparecer a

caixa de opções, clique em cima da citação

que quer editar;

3 – preencha os campos necessários. Você

pode suprimir o autor e deixar somente o

ano e página.

Para ver exemplos de citações e como

devem ser apresentadas, acesse:

https://www.portal.ufpr.br/tutoriais/tutoriai

s_normaliza/citacao_exemplo.pdf.



Como alterar uma citação no Mendeley

Você pode alterar a forma de apresentação para alternar

entre apresentação dentro ou fora dos parênteses.

ATENÇÃO: esta edição só é necessária quando for fazer

uma citação direta utilizando o estilo ABNT. Nos demais

estilos a citação já está configurada.

Posicione o cursor na citação a ser editada, faça a edição.

Edite a citação e logo após abrirá uma caixa de diálogo,

você deve clicar em Keep Manual Edit.

Para conferir mais orientações sobre normalização

segundo a norma adotada pela UFPR acesse a página do

Sistema de Bibliotecas:

Orientação para Normalização de Trabalhos Acadêmicos



Trabalhando com LibreOffice Plugin
No LibreOffice, após a instalação do plugin, aparece a seguinte barra de ferramentas:

Os recursos são:

Insert Citation – usado para localizar e inserir citação;

Undo Edit – desfaz a edição de uma citação;

Merge Citations – mescla duas citações (necessário selecionar as duas citações ao mesmo tempo);

Insert Bibliography – insere a lista de referências ao final do documento;

Refresh – permite atualização após alguma alteração nas citações;

Choose Citation Style – abre a interface do Mendeley na opção de estilo de citação;

Export MS Word Compatible – cria uma cópia do documento compatível com MS Word;



Trabalhando com LibreOffice Plugin
Os recursos do LibreOffice Plugin funcionam da mesma forma como mostrado anteriormente, com

o MS Word Plugin
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