
 
Noções Básicas de Utilização do Sistema 

Mendeley para Gerenciamento de 
referências bibliográficas  

Sobre a oficina 

A oficina visa fornecer noções básicas sobre a ferramenta, por meio de um 

treinamento online, para o uso do Sistema Mendeley de gerenciamento de 

referências - uma ferramenta prática e moderna, em linha com o que vem sendo 

aplicado em periódicos internacionalmente. Busca a oficina, também, contribuir 

com o avanço da qualidade do método de organização de referências 

bibliográficas e citações em trabalhos técnicos e científicos do Programa EICOS.

 

A oficina será ministrada pela doutoranda Eliane Monteiro de Almeida, do 

programa EICOS - UFRJ, cujo contato com tal ferramenta durante o seu 

mestrado e, atualmente, em seu doutorado, lhe permitiu estudá-lo para, agora, 

compartilhar um pouco dessa experiência com seus colegas. 

OFICINA REMOTA PELO ZOOM.US NOS DIAS 8 E 15 DE MAIO 2020 

18:00 ÀS 18:40 

Eliane Monteiro de Almeida - EMA está convidando você para uma reunião Zoom 

agendada para o dia 08 de maio 2020 às 18h. 

Para entrar na reunião Zoom, acesse o link: 

https://us04web.zoom.us/j/72401863940?pwd=S2ZoQ3duMW1tKzFYcnpoVm13d0JEdz09  

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72401863940?pwd%3DS2ZoQ3duMW1tKzFYcnpoVm13d0JEdz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0d8PhxdCbgYwNcb7cGdiSL


ID da reunião: 774 2711 5797 

Senha: 1FDD02 

****************************************************************************************** 

Eliane Monteiro de Almeida - EMA está convidando você para uma reunião Zoom 

agendada para o dia 15 de maio 2020 às 18h. 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71372511002?pwd=RnkxVmRFUUNISk4xVm5XZ1crUE1pQT09 

ID da reunião: 784 4151 2079 

Senha: 0ADjrj 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro – Pós-graduação em 

Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social 

Instituto de Psicologia – UFRJ 

  

A oficina contará com a seguinte 
programação: 

1ª Parte – 8 de maio: 

Vantagens e facilidades do uso do Software Mendeley 

➢ Como abrir a sua conta no Mendeley? 

 

Instalação do software e sincronização com Microsoft Word e 

Google Chrome no seu desktop 

➢ Como instalar o plugin do Mendeley no Word? 

 

Instalação do Software Mendeley no seu smartphone 

➢ Como sincronizar o Mendeley entre o seu notebook e smartphone e ler onde 

quiser... 

➢ Apresentação das principais funções: busca e gerenciamento de 

referências bibliográficas 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71372511002?pwd%3DRnkxVmRFUUNISk4xVm5XZ1crUE1pQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3DbmHvpXbuUtie9UstjfQC


➢ Como abrir sua biblioteca no Mendeley e organizar suas pesquisas? 

➢ Tarefa homework (buscar textos, abrir pastas e organizar sua biblioteca) 

 

2ª Parte – 15 de maio: 

Utilizando o software para organização de referências bibliográficas 

em um texto acadêmico  

➢ Como inserir um artigo no Mendeley?  

➢ Como colocar as referências no Mendeley manualmente? 

➢ Como adicionar as normas da ABNT no Mendeley? 

➢ Como inserir citações nos trabalhos acadêmicos? 
➢ Como transferir as referências do Mendeley para o Word? 

➢ Como alterar as referências para outra norma acadêmica?  

Fim 

Informações Gerais 

ATENÇÃO AOS INTERESSADOS: 

1) A participação é gratuita e será realizada a emissão dos certificados de 
participação da oficina; 

2) Todos os participantes deverão utilizar um notebook para acompanhar a 
oficina e praticar simultaneamente o uso do sistema Mendeley; 

3) a oficina ocorrerá remotamente na plataforma Zoom.us. Cheguem no horário 
agendado, pois, só teremos 40 minutos disponíveis na plataforma para cada 
encontro; 

4) procedimentos para participar da oficina pela plataforma Zoom.us: 

➢ Como fazer chamada de vídeo no Zoom: 
➢ Baixe o Zoom no celular/tablet pela loja de aplicativos (Google Play ou App 

Store, se for iPhone) ou no computador (em zoom.us/pt-
pt/meetings.html) 

➢ Se recebeu um convite, não precisa ter conta na plataforma para 
entrar na reunião: basta incluir o “ID” (número) da reunião, que aparece 
nesse convite. 

 

 


