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MÓDULO I



O QUE É O ENDNOTE?

 O EndNote é um software que permite guardar,  
organizar e usar referências bibliográficas na  
criação de documentos.



FUNCIONALIDADES DO

ENDNOTE

 Permite, após pesquisa nas bases de dados,  
exportar as referências bibliográficas dos registos  
recuperados;

 Permite associar objetos às referências e  
referenciar ou inserir esses objetos nos
documentos.

 Permite inserir citações no Word e criar  
bibliografia no final do documento  
automaticamente.



COMO INSTALAR O

ENDNOTE?

 Deverá autenticar-se no SIGARRA;

 Ir a 
https://wp.up.pt/fadeupinformatica/2017/04/12/endnote/;

 Escolher a versão que se adequa ao seu computador;

 Para alterar as preferências do EndNote, acrescentar o  
catálogo da FADEUP e adicionar o estilo FADEUP4 deverá
fazer download do arquivo ZIP e seguir as indicações;

Dica: Não é possível instalar o EndNote se tiver o Word aberto;



COMO CRIAR UMA NOVA

BIBLIOTECA?

 Ir a File  New;

 Dar o nome à nova Biblioteca;

 Escolher o diretório onde pretende guardar a  
biblioteca;

 Fazer “Guardar”;





COMO INSERIR REGISTOS?

 Existem três formas de inserir registos nas bibliotecas.  
Manualmente, através da exportação (das bases de  
dados para o EndNote) ou da importação (no EndNote  
pesquisar as bases de dados).

 Neste momento vamos abordar a forma manual.

 Devemos clicar no ícone

 Escolher o tipo de documento sobre o qual queremos
fazer a referência e preencher os campos. Assim:





 Depois de preencher os campos basta fechar o registo,
o programa vai perguntar-nos se pretendemos manter
as alterações ao que devemos indicar “Sim”.



 Automaticamente o EndNote vai criar a referência  
bibliográfica para o documento.



 Sempre que pretendermos editar esse registo  
poderemos fazê-lo ao clicar sobre o mesmo duas vezes
ou editá-lo abaixo em “reference”.



 O EndNote assume que tudo o que está antes de uma  
vírgula é o último nome do autor. Por essa razão, se  
pretendermos inserir como autor uma instituição  
basta inserir o nome completo da instituição seguido  
de vírgula.



MÓDULO II



COMO EXPORTAR REGISTOS?

 Para exportar registos de bases de dados para o  
EndNote é necessário, apenas, que seja efetuada  
uma pesquisa e depois agir da seguinte forma:



EXEMPLO EBSCO

 Adicionar à pasta os registos relevantes;



 Ir para exibição de pasta ou à pasta no topo;



 Selecionar todos ou apenas aqueles que desejamos  
exportar;

 Clicar em “Exportar”;



 Escolher “Exportação Direta para EndNote, ProCite,  
CITAVI ou Reference Manager”;

 Escolher “Salvar”

(Caso pretenda pode remover os itens da pasta depois de os exportar colocando um visto na opção)



 Ao exportar pela primeira vez teremos de escolher o  
programa com o qual desejamos abrir os registos. 
Devemos fazer “Abrir com” e escolher a opção “outro” 
para depois selecionarmos o programa Endnote;



 Referências exportadas para o EndNote:

Dica: O fato das referências exportadas surgirem separadas das restantes permite-nos editá-las mais  
facilmente. Neste caso, poderíamos, por exemplo, editar os registos que têm o título em maiúsculas e

corrigi-los.



EXEMPLO SCOPUS

 Fazer a pesquisa;

 Selecionar os registos relevantes;

 Clicar em exportar;



 No formato, escolher o que diz EndNote;
 Pode ainda escolher o que se pretende exportar, só  

citações, citações e resumo, citações, resumo e  
bibliografia, formato completo, entre outros.

 Depois deve-se clicar em exportar e escolher abrir  com
EndNote:



 Apenas surgem no EndNote os últimos registos  
exportados sendo que os anteriores foram  
adicionados aos restantes registos em “All references”.



EXEMPLO ISI WEB OF

Science

 Depois de fazer a pesquisa deve-se selecionar os  registos 
pretendidos e escolher “Salvar no Endnote para desktop”;



 Escolher as informações a enviar e clicar em “Enviar”;



COMO IMPORTAR REGISTOS

 Para importar registos para o EndNote não é  
necessário sair do programa. Esta funcionalidade  
tem um senão, caso não saiba o dado em  
concreto corre-se o risco de ter muito ruído na  
pesquisa ou não recuperar qualquer registo.



 Do lado esquerdo escolher em “online search” a base  
de dados ou o catálogo no qual pretendemos  
pesquisar;

 Escolher o campo e inserir a expressão de pesquisa;



 Neste caso foi recuperado apenas um registo.



COMO INSERIR OBJETOS NO

ENDNOTE?

 Quando estamos a fazer uma tese é útil ter, junto  
da referência bibliográfica, o artigo que foi  
consultado para que possamos, no caso de ser  
necessário, consultá-lo novamente.

 Existem três formas de associar documentos
(nos diversos formatos) aos registos.



 Através do botão “Find full text” no EndNote:

 Selecionar todos os registos e carregar no botão



 O EndNote pesquisa nas bases de dados e tenta  
encontrar o texto integral em pdf dos registos  
selecionados.



 Se tiver encontrado o texto integral do documento  
através de uma outra fonte, poderá ser  utilizada a 
técnica de arrastar. Assim:



 Poderá, também, clicar em cima do pdf com o botão 
direito do rato, fazer “Abrir com” e escolher a 
aplicação Endnote. Se o ficheiro tiver metadados, o 
endnote preencherá os campos.



MÓDULO III



COMO FAZER PESQUISAS NA

BIBLIOTECA?

 Para realizar pesquisas é necessário ter “All references” 
selecionado e clicar em “Show search panel”.



 Só precisa de escolher o campo em que pretende 
pesquisar e introduzir a expressão de pesquisa. O 
endnote devolverá todos os resultados que 
correspondam.



COMO ENCONTRAR  

REGISTOS DUPLICADOS?

 Para encontrar duplicados basta ir a “References” 
“Find Duplicates”. Assim:



 É-nos pedido para escolhermos qual o registo que  
pretendemos guardar e o outro registo vai para o lixo.
O endnote assinala a azul os campos que sejam 
diferentes.



COMO CRIAR GRUPOS E  

ATRIBUIR-LHES REGISTOS?

 A criação de grupos facilita a organização dos  
registos. Esses registos podem ser inseridos nos  
grupos manualmente ou, no caso dos smart  
groups, podem ser transferidos  
automaticamente pelo EndNote.



 Para criar um grupo basta clicar com o botão direito  
sobre “My groups” e escolher uma das opções: Criar  
grupo; criar smart group; criar conjunto de grupos.  
Assim:



 No exemplo foi criado um grupo com o nome “Diabetes  
Mellitus” e arrastámos os registos correspondentes 
para esse grupo. Assim:



 Quando já temos muitos grupos criados podemos criar 
conjuntos de grupos para facilitar a organização. Assim:



 Os conjuntos de grupos não aceitam registos, apenas 
grupos. Podemos, então, arrastá-los para dentro do 
conjunto.



 Os smart groups – grupos inteligentes – são grupos que  
obedecem a uma determinada regra. Por exemplo,  
definimos que, para aquele grupo, vão todos os  
documentos que tenham no título a palavra “Exercise”.  
Assim:



 Automaticamente são inseridos onze registos nesse  
grupo. E de cada vez que surjam mais registos com essa  
característica os mesmos são transferidos para esses  
grupos.



MÓDULO IV



COMO INSERIR E FORMATAR  

CITAÇÕES NO WORD?

 Para inserir citações no Word basta deixar o cursor no  
local onde se pretende adicionar a citação, ir a  
“EndNote”  “Go to EndNote”. Assim:



 Escolher o registo que se pretende inserir e carregar no
botão insert citation. Assim:



 Automaticamente é inserida a citação no Word e a 
bibliografia é criada no final do documento.



 Poderá, também, inserir uma referência a partir do 
Word seguindo os seguintes passos: Endnote
Insert citation Insert citation



 Surge-lhe uma janela onde terá de escrever algum dado 
da referência (por exemplo, o autor) e surgirá uma lista 
das referências correspondentes. Pode selecionar a que 
pretende e fazer “insert”



 Apesar de Elias & Dunning ter sido inserida depois de 
Flick, o Endnote reconhece que o estilo FADEUP4 é 
alfabético e, por isso, coloca as referências bibliográficas 
nessa ordem.



 Por vezes podemos sentir a necessidade de editar as 
citações, colocando os autores fora do parêntesis, 
retirando informação do autor ou do ano. Pode 
editar-se a citação carregando com o botão direito do 
rato e indo a “Edit citation”. Assim:



 Sempre que se pretenda fazer uma citação direta, a 
mesma deve ser colocada entre aspas e deve-se inserir 
o número da página consultada. Deve-se clicar na 
citação com o botão direito do rato e ir a Edit citation
More e preencher o campo “Pages”. Assim:



 É, também, esse o caminho a percorrer para se eliminar 
corretamente uma referência.



COMO FORMATAR A  

BIBLIOGRAFIA?

 O Endnote não permite a formatação da bibliografia da 
mesma forma que o resto do texto. Para formatar a 
bibliografia deverá ir ao separador do Endnote:



 Em “Layout” escolhe-se o tipo de letra da bibliografia
assim como o tamanho, define-se, também, o
espaçamento entre linhas. Assim:



 Só assim as referências bibliográficas ficam alteradas.



Biblioteca

E-MAIL: BIBLIOTECA@FADE.UP.PT

TELEFONE: 220 4 2 5  3 2 0

APOIO: 09H30 ÀS 12 H30 E 13H30 ÀS 17 H30 NA B IBLIOTECA
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