
LICENÇA 
LOCAL DO 
ENDNOTE
Gerenciamento de referência conveniente e 
simples para pesquisas acadêmicas.



A adição de uma licença de instalação para o EndNote® atende às necessidades de todo o seu campus – 
do aluno iniciante ao pesquisador avançado que está trabalhando em papers, publicações, programas de 
estudo ou pedidos de concessão.

O EndNote pode até oferecer suporte aos objetivos de sua instituição para:

•	 Promover	pesquisas	novas	e	em	andamento

•	 Estabelecer	práticas	de	pesquisa	e	processos	de	escrita	uniformes

•	 Oferecer	uma	ferramenta	de	gerenciamento	de	referências	que	pode	ser	usada	on-line	e	off-line

•	 Aumentar	o	uso	dos	recursos	de	assinatura	atuais

•	 Reduzir	os	custos	de	software	através	da	assinatura	de	uma	licença	local

SOBRE O ENDNOTE
O EndNote é uma ferramenta de produtividade abrangente para professores, pesquisadores e alunos – 
tanto	on-line	quanto	off-line.	Única	ferramenta	do	tipo,	o	EndNote	facilita	o	gerenciamento	de	pesquisa	
para	todos.	Ele	lhe	permite	encontrar,	armazenar,	criar	e	compartilhar	trabalhos	da	maneira	mais	eficiente	
possível,	economizando	tempo	e	esforços.	

Torne o gerenciamento de referências conveniente e simples 
para todos na sua instituição. Forneça a professores e 
pesquisadores uma ferramenta que possui a sofisticação 
exigida por seu trabalho, sem sobrecarregar alunos novos na 
área de pesquisa com recursos de que eles que não precisam. 
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ENCONTRE 
Com acesso a centenas de bancos de dados on-line a apenas um clique do mouse, sua instituição certamente 
ficará na vanguarda das pesquisas. Seus pesquisadores podem fazer pesquisas on-line e nas assinaturas de sua 
biblioteca para coletar referências e PDFs diretamente do EndNote. Além disso, com recursos exclusivos para 
maximizar a produtividade, como encontrar textos completos e atualizar registros, o EndNote permite que os 
pesquisadores aproveitem melhor seu tempo e sua biblioteca para maximizar os investimentos em recursos. 

ARMAZENE 
Com ferramentas flexíveis para armazenar e organizar pesquisas, os pesquisadores contam com o EndNote para 
armazenar todas as referências e os arquivos relacionados em um só lugar. Ferramentas avançadas de tratamento 
de PDFs permitem que os pesquisadores adicionem aos documentos notas, anotações e comentários que podem 
ser pesquisados – uma maneira fácil de capturar pensamentos e ideias durante o processo de pesquisa. Com 
armazenamento ilimitado on-line ou no desktop, as bibliotecas de pesquisa podem se expandir infinitamente.

CRIE 
O EndNote permite que os pesquisadores e alunos gastem menos tempo escrevendo bibliografias e dediquem 
mais tempo à pesquisa. Nossas ferramentas integradas de criação de bibliografia se integram perfeitamente com o 
Microsoft® Word e permitem que os pesquisadores criem e formatem bibliografias complexas facilmente. E, já que 
cada periódico possui um estilo de sua preferência e cada organização de financiamento possui requisitos de 
aplicação, a coleção de estilos do EndNote contém mais de 5.000 estilos bibliográficos para diversas disciplinas. 
Além disso, o EndNote oferece modelos de documento integrados para orientar os usuários quanto aos requisitos 
exatos de escrita dos editores.

COMPARTILHE 
Todos da sua instituição terão acesso à mesma ferramenta de gerenciamento de referências, o que facilita o 
compartilhamento de referências e colaboração em projetos de pesquisa. Os recursos de compartilhamento do 
EndNote permitem que pesquisadores compartilhem toda a biblioteca do EndNote, inclusive referências, PDFs e 
anotações, com parceiros e colegas dentro ou fora da instituição. Com sincronização em tempo real, armazenamento 
ilimitado e um fórum on-line, o EndNote oferece uma plataforma para compartilhamento e colaboração eficientes.

ACESSIBILIDADE
Alunos e equipes de pesquisa que estão fora do 
campus podem acessar facilmente suas pesquisas de 
qualquer lugar e gerenciar sua biblioteca do EndNote 
de diversos computadores. Eles só precisam registrar 
sua	conta	on-line	para	sincronizar	sua	biblioteca	
virtual e a da área de trabalho. E, então, acessar 
aquela biblioteca de qualquer computador que tenha 
o	EndNote	instalado,	on-line	ou	no	iPad®.

BENEFÍCIOS DA INSCRIÇÃO
Uma licença de instalação para o EndNote oferece a 
seus	pesquisadores	ativos	ferramentas	sofisticadas	
de	gerenciamento	de	referência	e	bibliográficas	de	
que eles precisam. Como parte de sua licença de 
instalação, você também receberá recursos e opções 
adicionais	do	EndNote	on-line,	para	que	alunos	
possam optar por usar apenas a ferramenta baseada 
na	Web	e	ainda	assim	se	beneficiem	de	conjuntos	de	
estilo	expandidos	e	procurar	por	inscrições	on-line.	

Todos na sua instituição terão acesso a um amplo 
conjunto de ferramentas, incluindo:

•	 Localização	de	textos	completos	com	um	clique

•	 Atualização	automática	de	referências

•	 Organização	avançada	de	referências

•	 Gerenciamento	avançado	de	PDFs

•	 Conjunto	de	ferramentas	completo	para	anotações	
em	PDFs

•	 Pesquisa	de	anotações	e	textos	em	PDFs	dentro	do	
aplicativo

•	 Importação	e	organização	automáticas	para	PDFs	

•	 Criação	inteligente	de	referências	para	a	
importação	de	pesquisas

•	 Personalização	e	formatação	avançadas

•	 Padronização	e	reconhecimento	de	abreviações	
de periódicos

•	 Várias	bibliografias	em	um	só	documento

•	 Bibliografias	de	categorias	e	subtítulos

•	 Referências	compostas

•	 Substituições	de	campos

•	 Armazenamento	on-line	ilimitado



SAIBA MAIS SOBRE O ENDNOTE
Acesse:	endnote.com
Entre em contato conosco: endnote.sales@thomsonreuters.com
Conecte-se:	endnote.com/community	
www.facebook.com/EndNote
www.twitter.com/EndNoteNews
www.youtube.com/EndNoteTraining
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Apple,	iPad,	Mac,	Macintosh	e	Pages	são	marcas	comerciais	da	
Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países.

SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO
Como parte de sua licença de instalação, 
oferecemos treinamento grátis e suporte tanto para 
sua equipe de treinamento de recursos quanto para 
toda	a	comunidade	de	usuários.	Podemos	ajudar	
qualquer nível de usuário com uma variedade de 
oportunidades de treinamento direcionado, que 
incluem treinamentos gravados, sessões WebEx 
conduzidas	por	especialistas	e	materiais	para	
download.

Além disso, o EndNote tem agora um fórum de 
usuários	integrado	diretamente	à	plataforma	on-
line, permitindo que os usuários se conectem com 
outros pesquisadores e especialistas do EndNote 
para	fazer	perguntas	e	conseguir	ajuda	imediata.

COMPATIBILIDADE
Sistemas	operacionais 
Windows®	XP	SP3,	Vista®,	Windows	7	e	Windows	8 
de	32	e	64	bits

Mac®	OS	X	10.6	e	posterior

Compatibilidade	com	Cite	While	You	Write™: 
Microsoft	Word	2007,	2010	e	2013	de	32	e	64	bits

Integração	com	a	formatação	bibliográfica: 
Apple	Pages®	‘09,	Apache	OpenOffice	Writer	3.x,	
Wolfram	Mathematica	8
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