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O ENDNOTE ESTABELECE A 
NORMA DA UNIVERSIDADE 
DE OXFORD PARA PESQUISA 
E REDAÇÃO

No centro de serviços de suporte da Universidade de Oxford, encontramos 
os serviços informáticos da Universidade. Apoiam a Universidade no 
desenvolvimento e utilização de TI, tanto no ensino como na investigação.

O PROBLEMA

Em 2003, os Serviços Informáticos da Universidade de Oxford (OUCS) 
reconheceram a necessidade de um pacote de software de gestão bibliográfica 
que pudesse padronizar as coleções de referências pessoais ao nível do campus. 
Esse pacote tinha de ser fácil de utilizar e ensinar, aberto a alterações e com 
capacidade para melhorar o desempenho do corpo docente e dos estudantes.

Com um grupo de utilizadores tão diversificado no campus, constituído por 
funcionários, estudantes, investigadores e académicos, o pacote tinha de 
ser robusto e facultar preciosos recursos adicionais, tais como ligações para 
pesquisas online.

A SOLUÇÃO

O OUCS pesquisou todos os pacotes disponíveis (incluindo os que já estavam 
a ser utilizados) e decidiu que o EndNote seria a sua base de dados de 
referenciação.

Tal como os requisitos já pré-determinados identificados pela Universidade 
de Oxford, existia um certo número de argumentos para escolher o EndNote, 
incluindo:

• A facilidade de conetividade com bibliotecas na Internet, permitindo a 
localização exata de referências necessárias para a citação

• Facilidade de armazenamento, catalogação e indexação das referências 
dentro da base de dados de referência personalizada

• A capacidade de recolher imagens, figuras, ficheiros e ligações

• Integração do processador de texto, facilitando a introdução de citações 
e a criação de bibliografias e listas de figuras

Cada entrada é automática e consistentemente formatada no estilo de saída 
preferido, que também pode ser personalizado. E isto foi particularmente 
importante para a Universidade na medida em que permite a cada docente 
manter a sua individualidade e manter os seus próprios estilos de citação.

" O EndNote veio revolucionar 
o trabalho das pessoas, 
permitindo a agilização dos 
processos. A variedade de 
automatização é uma enorme 
vantagem para os estudantes e 
pessoal - independentemente da 
disciplina." 

A Universidade de Oxford é um centro de educação desde 
1096. Em 1167, quando Henrique II impediu estudantes 
ingleses de se inscreverem na Universidade de Paris, 
Oxford cresceu a um ritmo sem precedentes. Hoje em dia, 
a mundialmente famosa Universidade recebe pelo menos 
20.000 alunos a cada ano letivo.

ENDNOTE®
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Grazyna Cooper, responsável do Programa 
de aprendizagem em TI, afirma: "Com vários 
departamentos que utilizam diferentes formatos de 
saída, é importante poder personalizar facilmente 
estilos para ir ao encontro das necessidades 
específicas dos departamentos. Com o EndNote, 
é possível utilizar qualquer estilo de referenciação. 
É apenas uma questão de selecionar o novo estilo 
e voltar a formatar com apenas um clique.

O facto de poder fazê-lo várias vezes em segundos 
é o que torna o EndNote prático para os estudantes 
e funcionários."

FORMAÇÃO EM ENDNOTE

Com a disponibilidade deste recurso, surgiu a 
necessidade de ensinar a utilizá-lo. O OUCS oferece 

uma série de nove cursos de formação específicos para faculdades e oito cursos básicos da funcionalidade 
do EndNote, concebidos para dar instruções detalhadas sobre como tirar proveito de todo o potencial do 
EndNote.

Cada curso decorre uma vez por semestre ao longo do ano letivo. Os cursos tiveram muito sucesso - cerca de 
200 alunos interessados por curso - que são agora geridos por um instrutor dedicado em EndNote. 

"O EndNote veio revolucionar o trabalho das pessoas, permitindo a agilização dos processos. A variedade de 
automatização é uma enorme vantagem para os estudantes e pessoal - independentemente da disciplina," 
comentou Grazyna.

Para expandir na formação em EndNote, e tendo em um relatório do estado que identifica as competências 
transferíveis com as quais os alunos devem ser equipados, o OUCS concebeu um novo evento de ensino. 
O "Kit de competências para estudantes em pesquisa" é organizado em colaboração pelo Programa de 
aprendizagem de TI da Universidade, Serviços de biblioteca e pelo Departamento de Carreiras, e destina-se 
a estudantes de primeiro e segundo ano de pesquisa.

Este curso centra-se em todas as ferramentas necessárias para agilizar os trabalhos académicos e apresentar 
aos estudantes competências-chave para promover as suas carreiras. Também inclui uma introdução ao 
Aspire, base de dados de planeamento e desenvolvimento pessoal da Universidade de Oxford, ao Portal Skill 
e ao EndNnote. 

O acesso ao EndNote na Universidade de Oxford está disponível através da licença de instalação Eduserv 
CHEST a todos os alunos através da Universidade, que também oferece descontos em licenças individuais 
através da loja da Universidade de Oxford para aqueles que quiserem trabalhar em casa.

SAIBA MAIS SOBRE O ENDNOTE

Para saber mais, visite endnote.com ou contacte o escritório da Thomson Reuters mais perto de si. 

Sedes dos departamentos de ciências

Américas 
Filadélfia +1 800 336 4474
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Europa, Médio Oriente e África 
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Singapura +65 6775 5088

Tóquio  +81 3 4589 3100
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