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O Instituto de Tecnologia Química (ICT), Praga, é uma universidade pública que leva a 
cabo investigações, desenvolvimentos e implementações científicas. Trata-se de um 
membro da família de 28 universidades públicas da República Checa, membro da 
Associação Europeia de Universidades, da Federação Europeia de Associações Nacionais 
de Engenharia e da Gesellschaft für Ingenieurpädagogik.

O ICT é conhecido quer pelo rigor e abrangência da sua educação, quer pelas atividades 
de investigação em diversos ramos da ciência. As suas equipas de investigação 
precisavam de uma melhor ferramenta para organizar e partilhar a investigação - 
para ensinar aos novos investigadores melhores práticas na fase inicial e melhorar a 
colaboração. O EndNote® tornou-se rapidamente na escolha acertada quando o ICT 
apresentou várias soluções de referência de gestão às faculdades e estudantes.

A NECESSIDADE

No passado, as equipas de investigação utilizavam várias formas para organizar coleções 
de impressão. No entanto, com a transição para artigos eletrónicos, a necessidade de 
organizar o que seria, normalmente, uma vasta coleção de ficheiros PDF ou listas 
extensas de referências e partilhá-las facilmente com outros membros de grupos 
de pesquisa tornou-se essencial.

A SOLUÇÃO

Há alguns anos, a Biblioteca Central (que passou a integrar o Centro de Serviços de 
Informações) do ICT, em colaboração com o Laboratório de Informática e Química, 
configurou um acesso, a nível do campus, a alguns softwares e serviços de gestão 
de referência. Uma dessas soluções de gestão de referência foi o EndNote®.

"Esperávamos que chamasse alguma atenção, mas a esmagadora resposta ultrapassou 
as expetativas", disse Jiri Jirat, organizador. "Não me lembro de qualquer novo software 
ou fonte de informação eletrónica que tenha suscitado um tal interesse. O EndNote 
tornou-se num êxito imediato entre todos os tipos de utilizadores, evidenciando uma 
forte procura em termos de ferramenta de gestão de referência."

IMPLEMENTAÇÃO FÁCIL E ACESSO À FORMAÇÃO

Imediatamente depois de selecionar a subscrição ao EndNote ao nível do campus, o ICT 
trabalhou com a equipa do EndNote para oferecer a formação. Foram realizadas dez 
sessões de formação nas instalações dos departamentos individuais. E a utilização básica 
do EndNote tornou-se numa parte padrão do curso básico de informática do ICT. 
Tal garante que cada aluno de licenciatura irá aprender a utilizar o EndNote aquando 
da redação da sua tese ou na realização de quaisquer outros trabalhos.

"Nunca foi tão fácil e simples gerir citações", afirmou Daniel Svozil, professor de 
informática e química.

A série de formações criou um efeito de bola de neve. Utilizar o EndNote tornou-se numa 
forma padronizada de trabalhar. Os estudantes trazem novas práticas de trabalho aos 
departamentos acostumados a recorrer a abordagens de gestão de pesquisa mais 
antiquadas e conservadoras.
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"Todos os estudantes que experimentaram o EndNote pela primeira vez mostraram-se 
imediatamente entusiasmados com as suas possibilidades", afirmou Jirat. 
"Consideram-no extremamente útil, particularmente os estudantes que se preparam a 
redigir a sua tese. O EndNote recebe os mais convictos e positivos comentários."

A opção de licença flexível com número de utilizadores ilimitado permite formações 
simples do EndNote ou a sua utilização em qualquer sala com computadores disponíveis. 
A cada ano letivo, centenas de estudantes tiram partido da opção doméstica, podendo 
transferir e instalar o EndNote nos seus computadores portáteis. 

Quando o acesso ao EndNote foi ligado no ICT, cerca de 400 estudantes e funcionários 
descarregaram imediatamente os pacotes de instalação para os seus computadores 
portáteis pessoais, sendo que a grande maioria (mais de 75 por cento) indicou ter previsto 
a sua instalação num computador pessoal/computador portátil. Mais cinco por cento 
previu instalar o EndNote tanto no hardware do ICT de Praga hardware como nos seus 
próprios computadores, mostrando a importância e as vantagens da versão doméstica. 

AS OPINIÕES DAS PESSOAS

"O EndNote tornou-se numa ferramenta essencial para o nosso grupo que trata da 
conceção de novos catalisadores e fotocatalisadores orgânicos", afirmou Radek Cibulka, 
professor de química orgânica, ICT. "Agora, podemos partilhar facilmente as referências 
recolhidas, sendo considerável o impulso para o nosso trabalho. O EndNote permite aos 
nossos alunos adquirir bons hábitos ao trabalhar com textos científicos."

"Finalmente, o EndNote trouxe ordem às referências dispersas e textos integrais que 
guardava no meu computador", afirmou Ludek Jelinek, professor do Departamento de 
Energia, ICT. "O grande número de filtros facilita a importação de dados a partir de 
diferentes fontes. A pesquisa de texto integral em ficheiros PDF permite responder mais 
facilmente à pergunta - onde li isso? Quando estou a trabalhar numa análise, posso 
concentrar-me no assunto enquanto o EndNote mantém um registo das referências."

"Pedimos aos estudantes para criar citações utilizando o EndNote desde o início. Graças 
à acomodação dos procedimentos de licenciamento, também os podemos incentivar a 
instalá-lo em casa, para que tenham acesso em qualquer lugar," afirmou Vladimir 
Sykora, professor de tecnologia de água e engenharia ambiental. "Garante-lhes um estilo 
uniforme de citações, mantendo simultaneamente em ordem materiais como artigos de 
jornais, bibliotecas pessoais e referências." 

"O EndNote tornou-se num instrumento chave para atividades científicas de 
comunidades académicas", afirmou Eva Dibuszova, Diretora do Centro de Serviços de 
Informações. "A partir da perspetiva de um gerente, a nossa instituição está disposta 
a investir numa ferramenta que facilita eficientemente o trabalho diário dos nossos 
cientistas e estudantes."

"Os comentários e reações dos funcionários e estudantes durante as formações foram 
muito positivos", afirmou Anna Motejlkova, formadora em EndNote do Centro de Serviços 
de informações. "Toda a gente considerou o EndNote como uma ferramenta valiosa para 
gerir dados sobre citações, tanto para atividades de investigação como para o uso 
pessoal. Permite uma fácil catalogação de publicações interessantes."

"O EndNote ajudou, sem dúvida, a unificar as normas para os estudantes, já que passou a 
ser extremamente fácil cumprir um determinado estilo de citação", afirmou Milão Jahoda, 
vice-decano de engenharia química. 
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