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A FERRAMENTA MAIS EFICIENTE 
PARA GERENCIAR A SUA PESQUISA
O EndNote™ permite que você percorra tranquilamente o seu 
processo de pesquisa com ferramentas flexíveis de busca, 
organização e compartilhamento para que você crie sua 
bibliografia e escreva o seu paper.

PARA MAC
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O que você pode fazer com o EndNote
•	 Criar uma biblioteca personalizada para todas as suas referências.
•	 Inserir essas referências no Microsoft® Word, Wolfram Mathematica 8 ou Apple® Pages para que o EndNote crie automaticamente citações e 

uma bibliografia que corresponda aos requisitos do seu periódico selecionado ou manual de estilo; são mais de 6.000 estilos bibliográficos 
para você escolher.

•	 Anexar às suas referências PDFs, arquivos de áudio, vídeos ou qualquer outro tipo de arquivo, com um limite de até 45 arquivos por registro.
•	 Ler e fazer anotações nos PDFs em anexo.
•	 Organizar a sua biblioteca usando grupos para categorizar referências por projeto, assunto ou qualquer outro critério a sua escolha. 

A mesma referência poderá estar em quantos grupos você quiser.
•	 Sincronizar suas referências e seus grupos do EndNote entre vários computadores, compartilhar referências com outras pessoas e acessar 

as suas referências de praticamente qualquer lugar, usando um navegador da Internet e acessando a sua conta on-line do EndNote no 
endereço my.endnote.com.

•	 E muito mais!

INSIRA CITAÇÕES DIRETAMENTE
Traga citações e referências 
diretamente para o Word.

PESQUISE FACILMENTE
Acesse milhares de recursos 
on-line no EndNote.
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SINCRONIZE SUA 
BIBLIOTECA
Sincronize on-line, no 
desktop e no iPad®.

EXIBA E FAÇA ANOTAÇÕES NOS PDFS
Acrescente notas aos PDFs e pesquise-
as depois. Use a funcionalidade de 
e-mail integrada para compartilhar 
rapidamente as referências e seus 
arquivos anexos com outras pessoas.

ORGANIZE SUAS 
REFERÊNCIAS
Crie grupos e arraste e 
solte suas referências 
sobre eles ou crie grupos 
inteligentes automáticos 
e deixe que o EndNote 
cuide disso para você.

COMPARTILHE SUA 
BIBLIOTECA
Colabore com outros 
usuários do EndNote X7.
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1   O ENDNOTE CRIA PARA VOCÊ A SUA PRIMEIRA BIBLIOTECA

Comece com 7 etapas fáceis 
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2  IMPORTAR SEUS PDFS

3  IMPORTAR REFERÊNCIAS DE...

IMPORTE REFERÊNCIAS
Muitos bancos de dados 
on-line permitem que você 
exporte referências para a sua 
biblioteca do EndNote. 
Procure a opções save (salvar), 
export (exportar) ou send to 
EndNote (enviar para o 
EndNote). A opção do 
EndNote também poderá 
estar denominada como “RIS”.

IMPORTE PDFS
Se já tiver PDFs ou artigos completos no 
computador, você poderá começar importando-os 
para a sua biblioteca do EndNote. Com a biblioteca 
aberta, vá para File > Import (Arquivo > Importar) 
para importar um PDF ou uma pasta com PDFs. 
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4  ORGANIZAR SUAS REFERÊNCIAS EM GRUPOS
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GRUPOS COMBINADOS
Explore as relações entre 
os grupos existentes. Vá 
para Groups > Create 
From Groups (Grupos > 
Criar a partir dos grupos).  
Escolha ao menos dois 
grupos no menu 
suspenso e selecione o 
operador booleano de 
sua preferência. Dê um 
nome ao grupo e clique 
no botão Create (Criar).  
Esse grupo também é 
inteligente e será 
atualizado conforme 
mudarem os seus grupos 
componentes.

GRUPOS INTELIGENTES
Vá para Groups > Create 
Smart Group (Grupos > Criar 
grupo inteligente). Defina um 
parâmetro de pesquisa e dê 
um nome a esse grupo. 
Clique no botão Create (Criar). 
O grupo inteligente será 
exibido à esquerda, 
mostrando automaticamente 
as referências que 
correspondem à pesquisa. 
Esse grupo também será 
atualizado instantanea-
mente conforme você 
acrescentar à biblioteca 
outras referências que 
correspondam à pesquisa 
original.

GRUPOS
Vá para Groups > Create 
Group (Grupos > Criar 
grupo). Dê um nome ao 
grupo. Arraste e solte 
sobre esse grupo 
algumas referências da 
sua biblioteca. A mesma 
referência pode estar em 
vários grupos sem que ela 
seja duplicada.
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 5   INSCREVA-SE NA SINCRONIZAÇÃO PARA ACESSAR SUA BIBLIOTECA DE QUALQUER 
LUGAR... E COMPARTILHAR

  Você pode sincronizar automaticamente suas bibliotecas on-line, do desktop e do iPad para que todos os anexos, referências e anotações 
de um lugar sejam acessados em outro. Embora apenas os grupos personalizados sejam exibidos no iPad, todos os grupos e conjuntos de 
grupos serão exibidos em todos os desktops sincronizados. 

Três formas de acessar a biblioteca:  
1) EndNote no desktop
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2) EndNote on-line

3)  Aplicativo do 
EndNote no iPad

COMECE
Com a biblioteca aberta, 
selecione o botão sync 
(sincronização) para 
começar.

ACESSE
Acesse sua conta on-line 
do EndNote ou crie uma 
conta.

ACESSE SUA 
BIBLIOTECA
Acesse a sua biblioteca 
on-line e no aplicativo 
para iPad.
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6  COMPARTILHAR FACILMENTE TODA A SUA BIBLIOTECA COM SUA EQUIPE

Saiba mais em endnote.com/library-sharing

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA – ENDNOTE

CONVIDE ATÉ 14 COLABORADORES
Você pode convidar até 14 pessoas para participar 
do compartilhamento da sua biblioteca. Todos os 
membros que você convidar receberão acesso de 
leitura/gravação para toda a biblioteca e poderão 
adicionar e editar referências, anexos de arquivo e 
anotações.

PARTICIPE DE OUTRAS 
EQUIPES
Você também pode ter 
um número ilimitado 
de bibliotecas 
compartilhadas com você 
por outros usuários do 
EndNote. Depois de 
aceitar o convite recebido, 
vá para File > Open 
Shared Library (Arquivo > 
Abrir biblioteca 
compartilhada) para 
acessá-las.

CONVIDE COLEGAS
Selecione o botão Share 
(Compartilhar) para 
começar a convidar colegas 
para o compartilhamento 
da sua biblioteca.

ACOMPANHE OS CONVITES
Monitore quem você já 
convidou, se o convite já foi 
aceito e se as pessoas fazem 
parte ou não do grupo.

GERENCIE A COLABORAÇÃO
Você pode enviar lembretes aos 
usuários que não aceitaram o convite 
ou remover membros do grupo 
quando terminar o trabalho conjunto.

PERSONALIZE 
CONVITES
Para convidar outros 
usuários do EndNote, 
digite os endereços de 
e-mail e defina uma 
mensagem personalizada.
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7  CITAR REFERÊNCIAS NO WORD

 Com o suporte da tecnologia patenteada CITE WHILE YOU WRITE™.
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ABRA UM DOCUMENTO 
Agora que tem algumas 
referências na sua 
biblioteca do EndNote, 
você pode começar a 
citá-las em seus 
documentos. 
Abra um documento no 
Word e use os comandos 
de Cite While You Write 
para inserir citações, 
editar citações e alterar 
estilos conforme 
necessário.

LOCALIZE E INSIRA 
SUAS REFERÊNCIAS 
Posicione o cursor sobre o 
documento, no local em 
que deseja exibir uma 
citação. Use este 
comando para pesquisar 
uma referência na 
biblioteca do EndNote e 
inseri-la no paper.

ESTILO
Use a lista suspensa para 
escolher um estilo dentre 
seus estilos favoritos ou 
escolha Select Another 
Style (Selecionar outro 
estilo)  para ver uma lista 
de estilos ampliada. Mais 
estilos estão disponíveis 
para download no 
endereço endnote.com.

EDITE E GERENCIE CITAÇÕES
Use este comando para editar citações específicas:
1.  Altere o formato das citações no texto.
2.  Adicione um prefixo, sufixo e/ou páginas às 

citações.
3. Remova citações.
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VOCÊ SABIA... ? 

PRECISA DE AJUDA? 
RECURSOS ADICIONAIS DE TREINAMENTO 
Se você quiser apenas conceitos básicos ou preferir aprimorar suas 
habilidades, a Thomson Reuters poderá ajudá-lo com uma variedade de 
oportunidades de treinamento orientado, inclusive treinamentos gravados, 
sessões WebEx conduzidas por especialistas e materiais para download no 
endereço endnote.com/training.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber atualizações de 
treinamentos no endereço youtube.com/user/EndNoteTraining.

OBTENHA AJUDA TÉCNICA
Pesquise as perguntas frequentes da nossa base de conhecimentos ou 
entre em contato com nossa equipe de suporte técnico pelo endereço 
endnote.com/support.

PERGUNTE À COMUNIDADE
Um dos benefícios mais importantes do EndNote é sua base de usuários 
comprometidos e bem informados. Siga-nos no Twitter®, curta nossa 
página do Facebook® ou participe do nosso fórum de usuários, que pode 
ser acessado na plataforma on-line, no endereço my.endnote.com.

        facebook.com/EndNote

        twitter.com/EndNoteNews

        my.endnote.com/connectnow

CONTATO DE VENDAS
Telefone: 1-800-722-1227  

E-mail: endnote.sales@thomsonreuters.com

Matrizes de Ciências

Américas 
Filadélfia +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100

Europa, Oriente Médio e África 
Londres  +44 20 7433 4000

Região Ásia-Pacífico 
Cingapura  +65 6775 5088 
Tóquio  +81 3 5218 6500

Para obter a lista completa de agências, acesse:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

EDITE SUAS ANOTAÇÕES
Você pode destacar, sublinhar e riscar anotações usando 
várias cores, bem como adicionar formas e caixas de texto 
livre. Essas anotações podem ser editadas por todos quando 
você compartilha a sua biblioteca. Depois da sincronização, 
você pode retomar a edição das anotações no aplicativo do 
iPad ou revisá-las no EndNote on-line.

O ENDNOTE PODE LOCALIZAR O ARTIGO COMPLETO 
PARA VOCÊ
Se você tiver acesso ao PubMed LinkOut ou OpenURL, poderá 
indicar o EndNote para esses recursos quando executar o 
recurso Localizar texto completo. Em Preferences 
(Preferências) do EndNote, vá para a configuração Find Full 
Text (Localizar texto completo) e marque a caixa PubMed 
LinkOut. Digite o servidor do OpenURL na caixa OpenURL 
Path (Caminho do OpenURL). Se você tiver um servidor do 
EZProxy, digite-o na caixa Authenticate with: (Autenticar com). 
Para executar Find Full Text (Localizar texto completo), 
selecione uma ou mais referências na sua biblioteca. Em 
seguida, use o botão Find Full Text (Localizar texto completo) 
da barra de ferramentas ou vá para References > Find Full Text 
(Referências > Localizar texto completo).

EXIBA E FAÇA ANOTAÇÕES NOS PDFs
Visualize o PDF anexo à referência usando o Painel de 
referência à direita ou use o botão de alternância para 
exibi-lo em modo de tela cheia.


