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Conhecendo o EndNote Web

O que é o EndNote Web?

É um serviço através da Web projetado
para auxiliar estudantes e
pesquisadores no processo de
elaboração de artigos de pesquisa,
permitindo organizar referências para
citação em seus artigos.

Funcionalidades
- importar referências direto de várias bases bibliográficas
online;
- armazenar até 10.000 referências;
- organizar as referências em pastas específicas;
- gerar bibliografias de acordo com estilos específicos de
cada publicação;
- detectar e gerenciar as referências duplicadas;
- inserir citações automaticamente e formatar bibliografias
no Microsoft Word através do plug-in Cite While You
Write;
- compartilhar com outros usuários do EndNote Web as
informações contidas nas pastas.

Se cadastrando no EndNote Web

Caso não tenha acesso à Web of Science:

Conhecendo o EndNote Web

• Minhas referências
É a aba onde ficam armazenadas todas as referência salvas pelo usuário.

• Coletar
Equivalente à coluna “Encontrar” da
guia de introdução, esta aba permite
realizar pesquisas on-line em bases de
dados, criar referências manualmente e
importar referências prontas de outros
sites e do EndNote Desktop.

• Coletar
• Pesquisa online

permite importar referências de bases de dados
disponibilizadas pelo EndNote.

1- Selecione uma base de
dados

2- Insira os termos de
sua pesquisa

3- Selecione os registros de interesse e salve-os na pasta escolhida ou crie uma
nova pasta.

• Coletar
• Nova referência

permite a inserção manual de referências, caso não
tenha sido possível localizá-la em nenhuma base de
dados.

Selecione o tipo de referência e preencha os dados referentes a ela. Após o
preenchimento, clique em Salvar. A referência será salva automaticamente
na pasta “Não agrupado”.

• Coletar
• Importar referências

é possível realizar importações de referências
de diversas bases de dados para o EndNote.

Esta importação precisa ser feita a partir de arquivos em formato
específico para gerenciador bibliográfico, não sendo possível
importar dados de arquivos em PDF e Word, por exemplo.
Algumas bases de dados, como a Web of Science, possuem a opção de
salvar os resultados da pesquisa diretamente no EndNote, mas para
importar referências das bases de dados que não tenham esta opção
é necessário que as referências sejam salvas em arquivos
compatíveis com os filtros criados pelo EndNote.

• Coletar
• Importar referências

Bases Ebsco

• Acesse a base desejada através do Portal da Capes, na opção “Buscar base”
• Na caixa de busca da base, insira termos de sua pesquisa
• Adicione à pasta os registros que deseja exportar e clique em “Exibição de pasta”,
destacados na imagem
• Selecione as referências salvas na pasta
• Clique em “Exportar”, selecione a opção
“Software de gerenciamento bibliográfico
genérico” e clique em “Salvar”
• Acesse o EndNote
• Passe o mouse sobre a aba Coletar
(ou clique nela).
• Selecione a opção Importar referências; na opção Arquivo, procure o arquivo que
você salvou.
• Na Opção “importação” selecione o filtro “Cinahl (EBSCO)”.
• Na opção “Para” selecione a pasta onde você quer que as referências sejam salvas
ou crie uma nova pasta em Novo grupo
• Clique em Importar

• Coletar
• Importar referências

Bases Bireme

• Efetue a busca na base desejada
• Selecione as referências quando necessário
• Clique em exportar
• Escolha o formato RIS e a opção de exportação dos resultados: se por página,
sua seleção ou todas as referências
• Salve o arquivo no computador
• Acesse o EndNote
• Passe o mouse sobre a aba Coletar
(ou clique nela).
• Selecione a opção Importar referências;
na opção Arquivo, procure o arquivo que você salvou.
• Na Opção importação selecione o filtro RefMan Ris.
• Na opção Para selecione a pasta onde você quer que as referências sejam
salvas ou crie uma nova pasta em Novo grupo
• Clique em Importar

• Coletar
• Importar referências

Bases ISI Web of
knowledge

• Acesse a base desejada através do Portal da Capes, na opção “Buscar base” e
faça seu login
• Na caixa de busca da base, insira termos de sua pesquisa
• Na página de resultados, selecione as referências que deseja exportar
• Clique em “Salvar em EndNote online”, destacado na imagem

• As referências
selecionadas serão enviadas
para a pasta “Não
agrupado” do EndNote.

• Coletar
• Importar referências

Bases Ovid

• Acesse a base desejada através do Portal da Capes, na opção “Buscar base”
• Na caixa de busca da base, insira termos de sua pesquisa
• Selecione os itens que deseja exportar e clique em “Export”, destacado na
imagem abaixo
• Na janela que se abrirá, no campo “Export to” selecione “EndNote”, em “Select
fields to display” selecione “Complete Reference” e em “Include” selecione
“Include URL” e salve o arquivo.

• Acesse o EndNote
• Passe o mouse sobre a aba Coletar (ou clique nela).
• Selecione a opção Importar referências; na opção Arquivo, procure o arquivo
que você salvou.
• Na Opção “importação” selecione o filtro “CAB Abstratcs (OvidSP)”.

• Coletar
• Importar referências

Google Acadêmico

• Acesse a página do Google Acadêmico - https://scholar.google.com.br/
• Clique em Configurações
• Em “Gerenciador de bibliografias” selecione “EndNote” em “Mostre links
para importar citações para o”
• Clique em “Salvar”
• Efetue a busca
• Clique em “Importe para o EndNote”,
exibido abaixo de cada um dos registros
e salve o arquivo
• Acesse o EndNote
• Passe o mouse sobre a aba Coletar (ou clique nela).
• Selecione a opção Importar referências; na opção Arquivo, procure o arquivo
que você salvou.
• Na Opção “importação” selecione o filtro “EndNote import”
• Na opção “Para” selecione a pasta onde você quer que as referências sejam
salvas ou crie uma nova pasta em Novo grupo
• Clique em Importar

• Coletar
• Importar referências

Portal de periódicos da Capes

• Acesse o Portal da Capes e digite os termos de sua pesquisa no campo
“Buscar assunto”
• Selecione a referência de seu interesse
• Clique em “Detalhes” e depois em “Enviar para”
• Selecione a opção “EndNote”

• As referências serão
salvas na pasta “Não
agrupado” do seu
EndNote.

• Coletar
• Importar referências

Pubmed

• Efetue a busca no Pubmed e selecione os itens que deseja importar
• Clique em “Send to”, “Citation manager” e em “Create file”, destacados
na imagem abaixo. Em seguida, selecione a opção download e clique “ok”
• Ao acessar o arquivo
baixado será solicitado o
e-mail e senha de sua
conta no EndNote. Em
seguida, as referências
selecionadas serão
enviadas para a pasta
“Não agrupado” do
EndNote.

• Coletar
• Importar referências

Scielo

A Scielo não disponibiliza ferramenta para exportar uma lista de resultados
para o EndNote a partir da consulta por assunto. Entretanto, é possível enviar
cada referência de forma isolada a partir da opção “Como citar este artigo”.
Após clicar nesta opção abre-se uma tela com a opção “Exportar para o
EndNote”. Salve o arquivo nesta opção.
• Acesse o EndNote
• Passe o mouse sobre a aba Coletar
(ou clique nela).
• Selecione a opção Importar referências;
na opção Arquivo, procure o arquivo que
você salvou.
• Na Opção “importação” selecione o filtro “EndNote import”
• Na opção “Para” selecione a pasta onde você quer que as referências sejam
salvas ou crie uma nova pasta em Novo grupo
• Clique em Importar

• Coletar
• Importar referências

Scopus

• Acesse a base através do Portal da Capes, na opção “Buscar base”
• Na caixa de busca da base, insira termos de sua pesquisa
• Na página de resultados, selecione as referências que deseja exportar
• Clique em “Export” e selecione a opção “RIS Format”
• Clique em “Create file” e indique o e-mail e senha de sua conta do EndNote
• As referências serão enviadas para a pasta “Não Agrupado”.

· Organizar
Esta aba equivale à coluna
“Armazenar e compartilhar” da guia
de introdução e possibilita gerenciar
os grupos existentes em sua conta,
acessar os grupos de outros usuários
compartilhados, identificar
referências duplicadas e gerenciar
anexos.

• Organizar
• Gerenciar meus grupos

nesta aba é possível compartilhar seus
grupos com outros usuários e gerenciar tal
compartilhamento, renomear ou excluir
grupos, além de criar novos grupos.

Obs.: a criação de
um novo grupo
também pode ser
feita no momento
de salvar o
resultado de uma
busca.

Os grupos “Todas as minhas referências”, “[Não agrupado]” e “Lista
temporária”, próprias do software, não podem ser excluídos. Os grupos que
outros usuários compartilham conosco também não podem ser excluídos,
apenas ser ocultos.

• Organizar
• Grupos de outros

nesta aba é possível gerenciar os grupos de
outros usuários compartilhados com você

No campo “Acessar” ele fornece a informação do tipo de acesso que você possui
no grupo - apenas visualizar ou poder editar -;
no campo “Mostrar” você seleciona se quer ou não que o grupo seja mostrado
no painel de pesquisa rápida;
e em “Usar para o Cite While You Write” você selecione se permite ou não que
as referências presentes no grupo possam ser usadas no citado plug-in.

• Organizar
• Encontrar duplicações

ao encontrar uma ou mais referências
associadas a diferentes grupos, o software
indica-as e dá a opção de transferir uma delas
para a lista temporária ou excluir
definitivamente.

• Organizar
• Gerenciar anexos

é possível gerenciar os anexos e figuras inseridos
nas referências salvas. Para excluir um ou mais
anexos, basta selecioná-lo(s) e clicar em “Excluir
anexos”.

• Formato

Nesta aba é possível formatar
bibliografias e artigos, exportar
referências para outros programas de
gerenciamento de referências e utilizar o
plug-in “Cite while you write”.

• Formato
• Bibliografia

formata bibliografias em diferentes estilos bibliográficos

Informe nos campos da imagem abaixo o grupo em que estão as referências
que você deseja formatar, o estilo bibliográfico a ser adotado (por exemplo:
ABNT) e o formato em que deseja que o arquivo seja salvo.

• Formato
Resultado da bibliografia gerada no formato ABNT e salvo no formato RTF.

Nota-se que, de acordo com o padrão ABNT, falta a data de acesso ao site, em
caso de documentos disponíveis online. Esta informação deve ser inserida ao
final da referência, após a indicação do site consultado.

• Formato
• Plug-in do Cite While You Write

integra-se ao Microsoft Word
permitindo a inserção e a
formatação de citações e
referências automaticamente
enquanto se digita o trabalho.
Integra-se ainda ao Internet
Explorer, permitindo salvar
referências on-line na biblioteca do
navegador.

• Formato
• Plug-in do Cite While You Write

inserindo citações e referências

É possível inserir automaticamente, enquanto se está digitando um texto,
uma citação e a referência no final do texto de um documento inserido em
uma das pastas do EndNote Web.

Para isso, clique em “Insert citations” quando estiver no local exato em que
deseja inserir a citação. Abrirá a janela “EndNote find & insert my
references” com uma caixa de busca onde devem ser digitadas palavras que
localizem o documento desejado. O resultado da busca mostrará todos os
documentos presentes em seu EndNote Web que contenham os termos
buscados. Selecione o resultado desejado e clique em “Insert”.

• Formato
• Plug-in do Cite While You Write

editando uma citação

Caso haja a necessidade de editar uma citação já inserida, o ícone “Edit
citation(s)” permite que isto seja feito, porém a maneira mais prática de
fazê-lo é trabalhando diretamente na citação. É necessário apenas clicar na
citação ou referência que seja alterar, sendo para excluir algum autor,
indicar paginação ou fazer alguma correção, e fazer a alteração desejada.

• Formato
• Plug-in do Cite While You Write

convertendo citações e referências

Fornece as opções de desformatar todas as citações do documento e excluir as
referências inseridas pelo plug-in, assim como salvar uma cópia do
documento com as citações desformatadas, além de converter as citações
inseridas manualmente no documento para o formato selecionado no plug-in.

• Formato
• Formatar artigo

para formatar as citações e as bibliografias de um
artigo sem o plug-in Cite While You Write, use a
opção Formatar Artigo. Esta ferramenta opera em
documentos com o formato RTF e cria uma nova
versão do artigo com as citações formatadas e uma
bibliografia.

Para que as citações e bibliografia sejam devidamente formatadas, é
necessário que as informações estejam de acordo com os padrões abaixo:
Citação contém

Padrão de formatação temporária

Referência única do autor

{Sobrenome do autor, Ano}

Várias referências de um autor no mesmo ano

{Sobrenome do autor, Título}

Várias referências dentro da mesma citação

{Sobrenome do primeiro autor, Ano; Sobrenome do
segundo autor, Ano}

Referência anônima com ano único

{, Ano}

Referência anônima com ano não único

{, Ano, Título}

Na guia “Formatar artigo”, selecione o documento que deseja formatar,
escolha o estilo bibliográfico desejado e, se desejar, marque ‘Ignorar citações
sem correspondência’ para ignorar a notificação de citações ambíguas e sem
correspondência. Quando a opção estiver marcada, citações ambíguas e sem
correspondência serão ignoradas no arquivo formatado. Quando a opção não
estiver marcada, citações ambíguas e sem correspondência devem ser
corrigidas para que o documento seja formatado. Após isso, clique em
“Formato”.

Quando a formatação estiver concluída, confirme a localização e o nome do
arquivo para salvar o documento recém-formatado.

• Formato
• Formatar artigo

preferências de formatação do artigo

É possível personalizar como o EndNote on-line identifica e formata
citações e bibliografias através do botão “Exibir preferências de formatação
de artigo”. Ao clicar neste botão, será aberta a caixa abaixo:

• Formato
• Exportar referência

É possível exportar referências do EndNote
Web para outros programas de gerenciamento
de referências, como o Reference Manager,
BixTex, Mendeley, e para a versão desktop do
EndNote.

Para isso, selecione o grupo a ser exportado na caixa “Referências”,
escolha um estilo de exportação disponível e salve, envie por e-mail ou
imprima.

• Correspondência
Através desta ferramenta é possível obter indicações de periódicos para
publicação de seus artigos científicos. As indicações são feitas mediante
comparação de dados do título, resumo ou referências de um manuscrito com
publicações da Web of Science e dados do Journal Citation Reports (JCR).

Ao fazer a consulta para encontrar os periódicos que melhor se adéquam
ao seu manuscrito, a resposta virá como aparece abaixo.

• Opções

Nesta aba é possível alterar sua
senha, o e-mail cadastrado, suas
informações de perfil e o idioma
selecionado, além de visualizar
informações da sua conta.

• Downloads
O software disponibiliza o download
do plug-in Cite While You Write,
abordado anteriormente, e da
ferramenta Capturar.

• Downloads
• Capturar

Permite importar para o EndNote dados de artigos e
outros materiais bibliográficos exibidos em site, através
da instalação da ferramenta de captura de dados nos
navegadores Internet Explorer e Firefox.

Para instalar a ferramenta, arraste o botão “Capturar referência” para sua
barra de favoritos. Em alguns navegadores, poderá ser necessário clicar com
o botão direito e selecionar "Adicionar aos favoritos" ou "Tornar esse link um
favorito".

Para usá-lo, navegue até a página desejada e clique no botão “Capturar
referência” na barra de favoritos. A janela Capturar referência será aberta e
os dados capturados serão inseridos automaticamente no formulário para
nova referência, mas caso seja necessário é possível inserir dados
manualmente. Clique no botão “Salvar em”deixando selecionada a opção
“myendnote.com”.

Ferramenta aberta e preenchida

Muito obrigada!
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