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O Instituto de Tecnologia Química (ICT) de Praga é uma universidade pública dedicada 
à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação científica. Ele faz parte do grupo 
de 28 universidades públicas e estaduais da República Tcheca, é membro da Associação 
de Universidades Europeias, da Federação Europeia de Associações Nacionais de 
Engenharia e do Gesellschaft für Ingenieurpädagogik.

O ICT é conhecido pela profundidade e abrangência das suas atividades de formação e 
pesquisa em muitos ramos da ciência. Suas equipes de pesquisa precisavam de uma 
forma melhor de organizar e compartilhar as pesquisas para ensinar melhores práticas 
aos pesquisadores com antecedência e melhorar a colaboração. O EndNote® 
rapidamente mostrou ser a melhor opção quando o ICT apresentou várias soluções 
de gerenciamento de referências ao corpo docente e aos alunos.

A NECESSIDADE

No passado, as equipes de pesquisa usavam vários meios para organizar os conjuntos 
de impressões. No entanto, com a transição para os artigos eletrônicos, a necessidade 
de organizar o que tipicamente seria um enorme conjunto de PDFs ou longas listas 
de referências e compartilhar facilmente tudo isso com outros membros dos grupos 
de pesquisa se tornou essencial.

A SOLUÇÃO

Há vários anos, a Biblioteca Central (que agora faz parte do Centro de Serviços de 
Informação) do ICT, em cooperação com o Laboratório de Informática e Química, 
definiu o acesso em todo o campus para alguns serviços e produtos de software de 
gerenciamento de referências. Uma dessas soluções era o EndNote®.

 "Nós esperávamos que isso chamasse certa atenção, mas a reação avassaladora superou 
qualquer expectativa", disse Jiri Jirat, organizador do projeto. "Não consigo me lembrar 
de nenhum outro software ou fonte de informações eletrônicas que tenha gerado 
tamanho interesse. O EndNote se tornou um sucesso imediato para todos os tipos de 
usuários, o que mostrou a sólida demanda por uma ferramenta de gerenciamento de 
referências."

FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO E ACESSO AO TREINAMENTO

Imediatamente depois de selecionar uma assinatura do EndNote para todo o campus, 
o ICT trabalhou com a equipe do EndNote para oferecer treinamento. Dez treinamentos 
foram realizados localmente em departamentos separados. Além disso, a utilização 
básica do EndNote se tornou uma parte padrão do curso de instrução sobre informações 
do ICT. Isso garante que todos os estudantes de graduação aprendam a usar o EndNote 
ao escrever a respectiva tese ou qualquer outro trabalho.

"Gerenciar as citações nunca foi tão fácil e direto", afirmou Daniel Svozil, professor 
associado de informática e química.

A série de treinamento criou um efeito bola de neve. O uso do EndNote se tornou um 
padrão de trabalho. Os alunos estão trazendo novas práticas de fluxo de trabalho 
para os departamentos, que estavam acostumados com abordagens mais antiquadas 
e conservadoras no gerenciamento de pesquisas.
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"Todos os alunos que usaram o EndNote pela primeira vez ficaram imediatamente 
entusiasmados com as possibilidades que ele oferece", disse Jirat. "Eles o classificaram 
como extremamente útil, especialmente os alunos que estavam se preparando para 
escrever a tese. O EndNote tem o feedback mais sólido e positivo de todos."

A opção de licença flexível, sem limite de usuários simultâneos, facilita os treinamentos e 
o uso do EndNote em qualquer uma das salas com computadores disponíveis. A cada 
ano acadêmico, centenas de alunos se beneficiam com a opção de uso em casa, fazendo 
download e instalando o EndNote no próprio laptop. 

Quando o acesso ao EndNote foi ativado no ICT, quase 400 alunos e funcionários 
imediatamente fizeram download dos pacotes de instalação nos laptops pessoais e a 
vasta maioria (mais de 75%) indicou que planejava instalá-lo em um computador/
notebook pessoal. Outros 5% planejavam instalar o EndNote no hardware do ICT de 
Praga e nos próprios computadores particulares, o que demonstra a importância e as 
vantagens da opção de uso em casa. 

O QUE AS PESSOAS ESTÃO DIZENDO

"O EndNote se tornou uma ferramenta essencial para nosso grupo, que lida com o design 
de novos catalisadores e fotocatalisadores orgânicos", disse Radek Cibulka, professor 
associado de química orgânica do ICT. "Podemos agora compartilhar facilmente as 
referências reunidas. O ganho no nosso trabalho é enorme. O EndNote ajuda nossos 
alunos a adquirir bons hábitos no trabalho com textos científicos."

"O EndNote finalmente organizou as referências desordenadas e os artigos completos 
que eu mantenho no computador", afirmou Ludek Jelinek, professor associado do 
Departamento de Energia do ICT. "O grande número de filtros torna mais fácil importar 
dados de diferentes fontes. E a pesquisa de texto completo em PDFs facilita a resposta à 
pergunta: 'Onde foi que eu li aquilo?' Quando estou trabalhando em uma revisão, posso 
me concentrar em um tópico enquanto o EndNote monitora as referências."

"Nós pedimos para que os alunos criem citações usando o EndNote desde o começo. 
Graças às flexíveis condições de licenciamento, podemos também incentivá-los a instalar 
o EndNote em casa para que tenha acesso em qualquer lugar", disse Vladimir Sykora, 
professor associado de tecnologia aquática e engenharia ambiental. "Ele garante aos 
alunos um estilo de citações uniforme e também mantém materiais em ordem, como 
artigos de jornal, bibliotecas pessoais e referências." 

"O EndNote se tornou a principal ferramenta nas atividades científicas das comunidades 
acadêmicas", afirmou Eva Dibuszova, diretora do Centro de Serviços de Informação. 
"Do ponto de vista de um gerente, nossa instituição está pronta para investir em uma 
ferramenta que facilite eficientemente o trabalho diário dos nossos cientistas e alunos."

"O feedback e as reações durante os treinamentos de funcionários e alunos foram muito 
positivos", disse Anna Motejlkova, treinadora do EndNote no Centro de Serviços de 
Informação. "Todos consideram o EndNote uma ferramenta valiosa para gerenciar dados 
de citações, seja para atividades de pesquisa ou para o uso pessoal. Ele permite a fácil 
catalogação das publicações de interesse."

"Sem dúvida alguma, o EndNote nos ajudou a unificar padrões para os alunos, visto que 
agora é extremamente fácil manter o estilo de citação recomendado", afirmou Milan 
Jahoda, vice-reitor de engenharia química. 
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