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É um software gerenciador de referências
bibliográficas desenvolvido pela Clarivate 

Analytics que está disponível gratuitamente na
plataforma Web of Science.



Permite:

v Reunir referências obtidas de diferentes bases de dados 
online, por meio de exportação direta, pesquisa online ou
importação de arquivo de texto;

v Armazenar e organizar referências em sua coleção pessoal;

v Transferir automaticamente citações e referências para 
documento do Microsoft Word via Plug-in™ do Cite While 
You Write;

v Compartilhar referências com outros usuários do EndNote 
Web.



Registro:

Acesse o portal de periódicos Capes em http://www-
periodicos-capes-gov-br.ez433.periodicos.capes.gov.br/, 
faça a busca pela base Web of Science e acesse-a.
Dentro da base, localizado na parte superior da tela, 
encontra-se o acesso para o EndNote Web. Clique em 
EndNote e, em seguida, em register para criar seu 
cadastro no software.

ATENÇÃO!
Para acessar a base Web of 

Science fora da instituição, você
deverá proceder o acesso remoto

via Acesso CAFe.

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez433.periodicos.capes.gov.br/


Buscar base Web of Science:



Acessar base e localizar EndNote Web:



Registrar no EndNote Web:



Preencher os campos necessários:



Aceitar o termo de licença:



Pagina inicial – EndNote Web:



Utilizando os recursos - Coletar:



Coletar:

Nova referência possibilita a criação 
mediante preenchimento de 
formulário. 

Importa referencias de outras 
bases de dados. 



Coletar - Pesquisa on-line:
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1- Clique em pesquisa on-line;
2- Selecione uma base de dados;
3- Clique em Conectar.



Coletar - Pesquisa on-line:



Coletar - Nova referência:

1- Clique em Nova referência;
2- Selecione o tipo de referencia;
3- Preencha todos os campos e 
clique em salvar.
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Coletar - Importar referências:
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1- Clique em Importar referência;
2- Selecione os campos 
necessários e clique em importar;
3- Importação realizada. Agora 
você pode conferir as referencias 
no grupo selecionado.



Importar referências da base Scielo

A importação pela base da Scielo é realizada na 
opção “How to cite this article”.
Após clicar nesta opção, abrirá uma outra tela 
com as opções de formatos bibliográficos para a 
geração de referencias. Clique em “Export to
End Note”.



Recursos adicionais na descrição das referências:

Disponibilidade e localização do 
texto completo.

Inserir figuras e ver figuras 
inseridas no documento.

Lista pasta(s) em que o 
documento esta registrado.

Inserir anexo ou ver anexos 
inseridos no documento.



Recursos adicionais na descrição das referências:

Clique nesse cabeçalho para classificar suas 
referências em ordem alfabética.



Organizar:

Nesta guia é possível visualizar os 
grupos para os quais você foi 
convidado.

Nesta guia você pode criar seus próprios grupos, 
renomear, excluir, compartilhar, a fim de 
categorizar e gerenciar suas referências.

Esta ferramenta faz a 
varredura nos seus arquivos 
e identifica os documentos 
duplicados para exclusão.

Nesta guia é possível visualizar e 
gerenciar os anexos dos arquivos.



Organizar – Gerenciar meus grupos:

No “Gerenciar meu grupos” é possível 
criar, compartilhar, renomear e excluir 
seus grupos. Para criar novo grupo:
1- Clique em Novo grupo;
2- Digite o nome para o novo grupo e 
clique OK.



Organizar – Gerenciar meus grupos:

1
2

3

Para compartilhar referencias deve-se: 
1- Selecionar os grupos, clicar em 
Gerenciar compartilhamento; 
2- Abrirá uma outra tela, clique em 
Iniciar compartilhamento deste 
grupo;
3- Preencha o campo com o e-mail das 
pessoas para as quais você quer 
compartilhar suas referencias, defina 
o tipo de acesso e clique em Aplicar.



Organizar – Grupo de outros:

No “Grupo de outros” é possível 
visualizar o grupo para os quais você foi 
convidado.



Organizar – Encontrar duplicações:

No decorrer da pesquisa, a ocorrência de 
referências salvas em duplicação é bastante 
comum em virtude do grande volume de 
bases coletadas. Neste item “Encontrar 
duplicações” é possível visualizar todos os 
arquivos duplicados para exclusão. 



Organizar – Gerenciar anexos:

No “Gerenciar anexos” é possível 
visualizar e gerenciar os anexos dos 
arquivos, podendo ser excluídos. Suporta 
2GB de armazenamento em nuvem.



Formato:

Nesta guia é possível formatar a 
bibliografia em diferentes estilos 
bibliográficos.

É um aplicativo oferecido para inserir 
referências e formatar citações e 
bibliografias automaticamente enquanto 
escreve artigos no Word.

Esta função permite a 
exportação de referencias 
para outras bases similares 
ao EndNote.

Nesta guia é possível formatar as 
referencias dos artigos que 
constam no EndNote.



Formato - Bibliografia:

Nesta função “Bibliografia” selecione os campos e clique nas opções: 
salvar, e-mail, visualização e impressão.
• Referências: selecione a pasta onde estão as referencias que você 

deseja formatar. 
• Estilos bibliográficos: selecione o formato de suas referencias, tais 

como ABNT, APA, etc.
• Formato de arquivo: escolha o formato do arquivo, HTML, TXT ou RTF.



Formato - Plug-in do Cite While You Write:

Em “Plug-in do Cite While You Write”:
• Selecionar o Sistema Operacional que você utiliza, clicar em 

download e, após, clicar em executar.
• Ao concluir o download, abra um arquivo no Word e verifique se 

aparece na barra de ferramentas.



Formato - Formatar artigo:

Na função “Formatar artigo” você deve:
• Selecionar o Arquivo
• Selecionar o Estilo bibliográfico
• Clicar em Formato



Formato – Exportar referências:

Na função “Exportar referencias” selecione os 
campos e clique nas opções: salvar, e-mail, 
visualização e impressão.
• Referências: selecione a pasta que você quer 

exportar
• Estilos de exportação: selecione o estilo do 

arquivo



Correspondência:

Na aba Correspondência é possível obter indicações 
de periódicos para publicação de artigos científicos.
• Preencha os campos solicitados, título e resumo.
• Clique em Encontrar periódicos.



Correspondência:



Utilizando os recursos - Opções:



Trabalhando com o Microsoft Word:

Localiza e insere citações e referências no documento.

Abre o EndNote Web, se ele não estiver sendo executado.

Edita citações (uma ou mais) do texto mediante tela de comando 
contendo várias opções.



Opções para a escolha do formato das citações e 
referências.

Converte a citação em formato temporário, com 
indicação do autor, data e título da bibliografia entre 
chaves [ ].

Retoma para o formato padrão de citação entre 
colchetes { }.

Formata as bibliografias inseridas no documento.

Trabalhando com o Microsoft Word:



Exporta as citações que você inseriu pelo EndNote Web para a 
pasta Não agrupado. Selecione as referencias e clique em Export
to EndNote. O objetivo é você ter uma pasta exclusiva com as 
citações que utilizou no desenvolvimento do seu trabalho.

Utilizado para mudar a configuração do Cite While You Write.

Ajuda para utilizar as ferramentas do EndNote Web.

Trabalhando com o Microsoft Word:



Dúvidas entre em contato:

(41) 3271-1667
(41) 3271-2302

biblioteca.normas@pucpr.br
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