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Este tutorial objetiva auxiliar os alunos de pós-graduação do IPEN/SP no
processo de elaboração das dissertações e teses, especificamente na seção
de referências e citações bibliográficas;

O gerenciador Mendeley Desktop oferece uma extensa lista de estilos
bibliográficos (aproximadamente 1.500 estilos);
O estilo IPEN/SP para referências e citações, foi incluído no gerenciador

Mendeley Desktop da Elsevier;
Esse estilo de padronização foi aprovado pela Comissão de Pós-Graduação
do IPEN/SP para uso dos alunos do programa.
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Atenção!
Este tutorial descreve o passo a passo para o uso do gerenciador Mendeley
Desktop para iniciantes.
O Mendeley Desktop possui inúmeras funcionalidades que não foram
incluídas neste tutorial na sua totalidade. Procurou-se abordar as principais
visando um funcionamento básico.
Para conhecer melhor todas as possibilidades que o Mendeley Desktop
oferece, sugere-se acessar a página de manuais, tutoriais e vídeos da Elsevier:
https://www.mendeley.com/guides
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O Mendeley é um gerenciador de citações e referências bibliográficas;

Software acadêmico gratuito, produzido pela editora Elsevier;

Auxilia na formatação de referências e citação bibliográficas;

Funciona também como rede social para comunicação com grupos
acadêmicos;
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Existe na versão desktop e versão web;

Aceita inúmeros estilos de normalizações de referências e citações
bibliográficas, como ABNT, Vancouver, APA, IPEN/SP...;

Permite sincronização com o Word enquanto se redige o trabalho;

Funciona nos sistemas operacionais: Windows, Linux e macOS; e
disponibiliza versões para aplicativos Android e iOS.
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Veja a seguir instruções para utilizar o
Mendeley Desktop em seu equipamento
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1. Download do Mendeley Desktop

Download do Mendeley Desktop
Acessar: https://www.mendeley.com/download-desktop/
Fazer o download do programa clicando em: Download Mendeley Desktop for
Windows (ou MacOs; Linux).
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Voltar ao sumário

2. Realizar um cadastro na Elsevier

Cadastro na Elsevier
Abrir o Mendeley Desktop e clicar em Register.
Clicar em Create a free account e seguir as instruções para cadastramento.
Acessar o Mendeley Desktop com seu e-mail e senha cadastrada.
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Voltar ao sumário

3. Ativar o estilo de padronização
IPEN/SP no

Mendeley Desktop

Estilo de padronização IPEN/SP no Mendeley Desktop
Abrir o Mendeley Desktop, e na barra de ferramentas, clicar em View, em seguida
em Citation Style e em More Styles.
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Abrirá a janela de Citation Styles, nessa janela clicar na aba Get More Styles.
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Na barra de pesquisa digitar “Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares”,
selecionar o estilo IPEN/SP e clicar em Install.
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Após a instalação deve aparecer o estilo IPEN/SP e a palavra Installed.
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Na mesma janela, Citation Styles, clicar na aba Installed.
Selecionar estilo IPEN/SP, em seguida, em Use this Style e para finalizar em Done.
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Voltar ao sumário

4. Instalar o
Mendeley Citation Plugin for Word

Mendeley Citation Plugin for Word
Para utilizar o Mendeley Desktop no Word é necessário instalar o Plugin Word.
Clicar em Tools na barra de ferramentas e depois em Install MS Word Plugin.
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Voltar ao sumário

5. Instalar o
Mendeley Web Importer
(Chrome ou Firefox)

Mendeley Web Importer (Chrome ou Firefox)
Para a melhor utilização do Mendeley Desktop adicione também a extensão
Mendeley Web Importer em seu navegador.
Isso permitirá importar as referências de diversas fontes de informação diretamente
para o seu Mendeley Desktop.
Acessar: https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
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Após clicar em Get Web Import for Chrome, clicar em Usar no Chrome.

E em adicionar extensão.

Após a instalação o ícone do Mendeley se fixará no canto superior direito na barra de
endereço.
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Voltar ao sumário

6. Inserção das referências no
Mendeley Desktop

Inserção de referências no Mendeley Desktop
Veja a seguir como inserir referências em seu Mendeley Desktop para serem utilizadas
em citações no seu texto.

É possível importar as referências desejadas de fontes de informação, por meio de:

a) Mendeley Web Importer;

b) Diretamente das bases de dados;

c) Inserção manual das referências.
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a) Inserir referências no Mendeley Desktop
com o

Mendeley Web Importer

a) Inserir referências com o Mendeley Web Importer
Exemplo: exportando as referências da base de dados Web of Science (WoS).
Após realizar a pesquisa na WoS clicar no ícone do Mendeley Web Importer no
canto superior direito na barra de endereço do seu navegador.
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Selecionar as referências desejadas (alguns artigos terão o PDF liberado, nesse caso
eles serão salvos em seu Mendeley Desktop, caso deseje).

Clicar em Add.
Todas as referências serão armazenadas na seção My Library do seu Mendeley
Desktop para utilização futura.
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b) Inserir referências no

Mendeley Desktop
diretamente de uma base de dados

(sem o Mendeley Web Importer)

b) Inserir referências no Mendeley Desktop diretamente de
uma base de dados (sem o Mendeley Web Importer)
Após realizar a pesquisa, selecionar os artigos escolhidos, clicar em Exportar e
depois em Outros formatos de arquivo.
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Aparecerão algumas opções para a exportação de arquivos:
No campo Gravar Conteúdo selecionar Registro completo.

No campo Formato de arquivo selecionar a opção BibTeX e clicar em Exportar.
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Um arquivo tipo BibTeX Document (.bib) será salvo em seu PC.

Para inserir no Mendeley Desktop:
1)

Selecionar e arrastar o arquivo .bib para a área de trabalho do Mendeley ou;

2)

Adicionar clicando em Add, em seguida em Add Files, selecionar o arquivo .bib
salvo, e clicar em Abrir.
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c) Inserir manualmente as referências no
Mendeley Desktop

c) Inserir manualmente as referências no Mendeley Desktop
Na barra de ferramentas clicar em Add e depois selecionar a opção Add Entry
Manually.

Aparecerá uma janela com opções para inserir um novo documento (referências);

Selecionar o tipo de documento, ex.: artigo de periódico, relatórios, normas, teses e
dissertações, leis, livros, capítulo de livro, eventos, patentes, artigo de revista e jornal
e web page.
Preencher os campos disponíveis, ex.: título, autores, título do periódico, editora,

cidade de publicação, ano, endereço eletrônico, entre outros.
É possível anexar o arquivo PDF do documento localizado em seu computador.
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Após clicar em Add Entry Manually, escolher Type (tipo de documento) e
preencher os dados nos campos do formulário.

Adiante mostraremos quais campos precisam ser preenchidos para cada tipo de documento (p. 38).
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Voltar ao sumário

7. Editar referências no
Mendeley Desktop

Editar referências no Mendeley Desktop
Selecionar a referência no Mendeley Desktop.
Do lado direito da tela aparecerá um formulário editável com os detalhes do

documento, no qual, poderá ser editado ou incluído qualquer informação.

Referência selecionada
Campos editáveis
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Inserir novos campos que não estejam visíveis
É possível inserir novos campos que não estejam visíveis, para isso, clicar em Tools
na barra de ferramentas e depois Options.

Abrirá uma nova janela com os campos disponíveis
para inclusão no formulário editável (details).
Selecionar os campos desejados e clicar em Ok.

37

Voltar ao sumário

8. Tipos de documentos customizados com o
estilo IPEN/SP

Tipos de documentos customizados com o estilo IPEN/SP no
Mendeley Desktop:
Artigo de periódico científico (Journal article*);
Livro (Book*);
Capítulo de livro (Book section*);
Dissertações e teses (Thesis*);
Artigo e resumo de eventos, workshop, meetings, encontros, congressos, anais,
(conference proceedings*);
Patentes (Patent*);

Emenda, resolução, decreto, leis (Statute*);
Relatórios técnicos (Report*);
Artigo de revista não científica (Magazine article*);
Artigo de jornal (Newspaper article*);
Normas (Book**).
* Denominação no Mendeley Desktop.
** A categoria book foi a que melhor atendeu a formatação para as normas.
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Preenchimento dos campos no Mendeley Desktop:
Orientações gerais para todos os tipos de documento
Title:
1)

O Mendeley Desktop não possui campo específico para subtítulo, se houver título e subtítulo, preencher

ambos no campo ‘Title’.
2)

Nas referências o campo ‘Title’ ficará automaticamente em negrito e itálico (título e subtítulo), porém

pelas normas do estilo IPEN/SP somente o título deve estar em negrito e itálico, portanto, é necessário

fazer a correção manualmente no Word retirando o negrito e itálico automático do subtítulo.
Author:
1)

Se tiver mais de um autor os separe teclando enter.

2)

Digite o nome completo dos autores se preferir e o Mendeley Desktop converterá automaticamente para

o estilo IPEN/SP nas referências, ex.: Ferraz, Terezine Arantes, ficará: FERRAZ, T. A.
3)

Caso seja um autor coletivo (instituição) coloque o nome por extenso.

Date accessed: atentar para o modelo de data permitido: ano-mês-dia.
Month: é possível digitar o mês por extenso e o Mendeley Desktop padronizará nas referências.

URL: necessário somente se o documento já estiver disponível na versão eletrônica.
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley

Artigo de periódico científico – Journal Article

Exemplo 1:
SANTOS, A. dos; DINIZ, R. The correlation matrix for the effective delayed neutron parameters of the IPEN/MB01 reactor. Annals of Nuclear Energy, v. 136, p. 1-7, 2020. Disponível em: ww.teste/repositorio_ipen/artigo.com
Acesso em: 28 fev. 2020.

No Mendeley, para artigo de periódico preencher os seguintes campos:


Type: Journal Article



Title: The correlation matrix for the effective delayed neutron parameters of the IPEN/MB-01 reactor



Author: Santos, Adimir dos; Diniz, Ricardo



Journal: Annals of Nuclear Energy



Year: 2020



Volume: 136



Pages: 1-7



Date accessed: 2020-2-28



URL: ww.teste/repositorio_ipen/artigo.com
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley
Exemplo 2:
LINARDI, M. O IPEN e a saúde. São Paulo: Senai-SP Editora, 2019. 280 p.

Livro – Book

No Mendeley, para livro preencher os seguintes campos:


Type: Book



Title: O IPEN e a saúde



Author: Linardi, Marcelo



Year: 2019



Pages: 280



City: São Paulo



Publisher: Senai-SP Editora

42

Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley
Exemplo 3:
SENNA, R. M. de; SANTOS, T.; SENNA, H.; LINARDI, M. Determinação experimental da curva de polarização de
uma célula a combustível tipo PEM. In: VOIGT, C. L. (Org). Impactos das Tecnologias na Engenharia Química 3.
Ponta Grossa, PR: Atena, 2019. v. 3, cap. 22, p. 178-186. Disponível em: www.teste/booksections.com. Acesso
em: 28 fev. 2020.

Capítulo de livro - Book section

No Mendeley, para capítulo de livro preencher os seguintes campos:














Type: Book Section
Title: Determinação experimental da curva de polarização de uma célula a combustível tipo PEM
Author: Senna, Roque M. de; Santos, Thais; Senna, Henrique; Linardi, Marcelo
Book: Impactos das Tecnologias na Engenharia Química 3 *
Year: 2019
Volume: 3
Pages: 178-186
Chapter: 22
City: Ponta Grossa, PR
Date accessed: 2020-02-28
Editors: Voigt, Carmen Lúcia **
Publisher: Atena
URL: www.teste/booksection.com

* Nas referências o campo ‘Book’ ficará automaticamente em negrito e itálico (título e subtítulo), porém pelas normas do estilo
IPEN/SP somente o título deve estar em negrito e itálico, portanto, é necessário fazer a correção manualmente no Word retirando o
negrito e itálico automático do subtítulo.
** Editors: em documentos com vários autores e que possua um responsável intelectual destacado como editor (Ed.), organizador
(Org.), compilador (Comp.), coordenador (Coord.) e colaborador (Colab.), preencher sobrenome, nome. Após gerar a sua referência é
necessário fazer a inclusão manualmente no Word colocando a função do responsável destacado entre parênteses e abreviado, ex.:
(Org. ), (Ed.), (Comp.) ...
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley
Exemplo 4:

Dissertações e teses – Thesis

IGAMI, M. P. Z. Elaboração de indicadores de produção científica com base na análise cientométrica das
dissertações e teses do IPEN. 2012. 179 p. Tese. (Doutorado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares, São Paulo, 2012. Disponível em: www.testeteses.com. Acesso em: 27 jan. 2020.
No Mendeley, para teses ou dissertações preencher os seguintes campos:


Type: Thesis



Title: Elaboração de indicadores de produção científica com base na análise cientométrica das dissertações
e teses do IPEN



Author: Igami, Mery Piedad Zamudio



Year: 2012



Page: 179



Date accessed: 2020-1-27



University: Tese. (Doutorado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São
Paulo



URL: www.testeteses.com
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley

Artigo e resumo de eventos, workshop, meetings, encontros,
congressos, anais – Conference Proceedings

Exemplo 5:
SABUNDJIAN, G. The behavior of ANGRA 2 nuclear power plant core for a small break LOCA simulated with RELAP5
code. In: BRAZILIAN WORKSHOP ON NUCLEAR PHYSICS, 35th, 2013, São Sebastião, SP. Proceedings... Melville, NY:
American Institute of Physics, out. 2014. p. 151-154. Disponível em: www.proceedingteste.com.br. Acesso em: 27 jan.
2020.
No Mendeley, para artigos e resumos de eventos, proceedings, workshop, meeting, encontros, anais.... preencher os
seguintes campos:












Type: Conference proceedings
Title: The behavior of ANGRA 2 nuclear power plant core for a small break LOCA simulated with RELAP5 code
Author: Sabundjian, G.
Proceedings title: BRAZILIAN WORKSHOP ON NUCLEAR PHYSICS, 35th,*
Year: 2013 **
Pages: 151-154
City: São Sebastião, SP ***
Date accessed: 2020-1-27
Genre: Melville, NY: American Institute of Physics, out. 2014 ****
Series: Proceedings... *****
URL: www.proceedingteste.com.br

* Proceedings title: este campo ficará automaticamente com todas as letras em maiúsculo nas referências, portanto, é necessário fazer a
correção manualmente no Word, por exemplo, dos números ordinais em inglês para ficarem em minúsculo, ex.: 1st, 2nd, 3rd, 35th.
** Year: ano que ocorreu o evento.
*** City: cidade onde ocorreu o evento.
**** Genre: preencher os dados de imprenta caso possua (cidade de publicação, casa publicadora e ano)
***** Series: preencher de acordo com o tipo de documento, ex.: resumos..., anais..., proceedings...
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley

Artigo e resumo de eventos, workshop, meetings, encontros,
congressos, anais – Conference Proceedings

Exemplo 6:
ROLINDO, N. C.; TESSARO, A. P. G.; SMITH, R. B.; CAMPOS, C.; MARUMO, J. T.; VICENTE, R. Disused sealed
radioactive sources: inventory and characterization at IPEN. In: INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE RADIO,
2019, São Paulo, SP. Resumo expandido... Maringá, PR: Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, 2019.
No Mendeley, para artigos e resumos de eventos, proceedings, workshop, meeting, encontros, anais....
preencher os seguintes campos:











Type: Conference proceedings
Title: Disused sealed radioactive sources: inventory and characterization at IPEN
Author: ROLINDO, N. C.; TESSARO, A. P. G.; SMITH, R. B.; CAMPOS, C.; MARUMO, J. T.; VICENTE, R.
Proceedings title: International Joint Conference Radio
Year: 2019 *
City: São Paulo-SP **
Date accessed: 2020-1-28
Genre: Maringá, PR: Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, 2019 ***
Series: Resumo expandido... ****
URL: www.proceedingteste.com.br

* Year: ano que ocorreu o evento.
** City: cidade onde ocorreu o evento.
*** Genre: preencher os dados de imprenta caso possua (cidade de publicação, casa publicadora e ano)
**** Series: preencher de acordo com o tipo de documento, ex.: resumos..., anais..., proceedings...
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley
Exemplo 7:
IKUTA, Alvaro. Dispositivo controlador da posição de interface de líquidos imiscíveis com utilização de um
transmissor de pressão diferencial hidráulico. Depositante: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN. Procurador: Alcídio Abrão. PI8002047, depósito: 02 abril 1980, concessão: 26 dez 1984. Disponível em:
www.testepatente.com. Acesso em: 27 jan. 2020.

Patentes – Patent

No Mendeley, para patentes preencher os seguintes campos:











Type: Patent
Title: Dispositivo controlador da posição de interface de líquidos imiscíveis com utilização de um
transmissor de pressão diferencial hidráulico
Author: Ikuta, Alvaro
Year: 1981 *
Page: 179
Date accessed: 2020-1-27
Issuer: Depositante: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN. Procurador: Alcídio Abrão **
Number: PI8002047, depósito: 02 abril 1980, concessão: 26 dez 1984***
URL: www.testepatente.com

* Year: ano de publicação da patente.
** Issuer: preencher “Depositante: nome do depositante. Procurador: nome do procurador da patente” (caso possua).
*** Number: preencher “número da patente, depósito: data de depósito, concessão: data de concessão” (caso possua).
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley

Emenda, resolução, decreto, lei – Statute

Exemplo 8:
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Dispõe sobre o registro de medicamentos radiofármacos de uso
consagrado fabricados em território nacional e sobre a alteração da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
64, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o registro de Radiofármacos. Diário Oficial da União (DOU),
seção 1, Brasília-DF, n. 25, p. 31, 2019. Disponível em: www.testeanvisa.com. Acesso em: 27 jan. 2020.

No Mendeley, para emendas, resoluções, decretos e leis preencher os seguintes campos:












Type: Statute
Title: Dispõe sobre o registro de medicamentos radiofármacos de uso consagrado fabricados em território
nacional e sobre a alteração da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 64, de 18 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre o registro de Radiofármacos.
Author: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Publication: Diário Oficial da União (DOU)
Year: 2019
Issue: n. 25
Pages: 31
City: Brasília-DF
Date accessed: 2020-1-27
Statute number: seção 1
URL: www.testeresolucao.com.br
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley
Exemplo 9:

Relatórios técnicos – Report

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Technology transfer of nuclear techniques and nucleonic control
systems in the mineral industry. Vienna: International Atomic Energy Agency - IAEA, 1990. (IAEA-TECDOC-578).
Disponível em: www.testerelatorio.com. Acesso em: 27 jan. 2020.

No Mendeley, para relatórios técnicos preencher os seguintes campos:


Type: Report



Title: Technology transfer of nuclear techniques and nucleonic control systems in the mineral industry



Author: International Atomic Energy Agency



Year: 1990



City: Vienna



Date accessed: 2020-1-27



Publisher: International Atomic Energy Agency – IAEA



Number: (IAEA-TECDOC-578) *



URL: www.testerelatorio.com

* Number: preencher com a sigla e número do relatório técnico entre parênteses.
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley

Artigo de revista não científica – Magazine article

Exemplo 10:
TENUTA FILHO, A.; MACEDO, L. F. L.; FAVARO, D. I. T.; JOAQUIM, H. J. Concentração e retenção do selênio em
peixes marinhos. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 30, p. 210-214, 2010. Disponível em:
www.testemagazinearticle.com. Acesso em: 27 jan. 2020.

No Mendeley, para artigos de revista não científica preencher os seguintes campos:


Type: Magazine Article



Title: Concentração e retenção do selênio em peixes marinhos



Author: Tenuta Filho, A; Macedo, L. F. L; Favaro, D. I. T; Joaquim, H. J.



Publication: Ciência e Tecnologia de Alimentos



Year: 2010



Volume: 30



Pages: 210-214



Date accessed: 2020-1-27



URL: www.testemagazinearticle.com
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley
Exemplo 11:

Artigo de jornal – Newspaper article

OLIVEIRA, E.; ORTIZ, B. Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil. Globo - G1 Portal
de Notícias, 26 fev. 2020. Disponível em: www.testejornal.com. Acesso em: 27 fev. 2020.

No Mendeley, para artigos de jornal preencher os seguintes campos:











Type: Newspaper article
Title: Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil
Author: Oliveira, Elida; Ortiz, Brenda
Year: 2020
Date accessed: 2020-2-27
Day: 26
Month: fevereiro
Publisher: Globo - G1 Portal de Notícias
URL: www.testejornal.com
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley
Exemplo 12:

Página da internet – Web page

ITIOKA, K. IPEN formaliza parceria com FUNDEP para gestão de projetos de pesquisa do Edital InterCentros.
Disponível em: www.testewebpage.com.br. Acesso em: 20 dez. 2019.

No Mendeley, para páginas da internet preencher os seguintes campos:



Type: Web page



Title: IPEN formaliza parceria com FUNDEP para gestão de projetos de pesquisa do Edital InterCentros



Author: Itioka, Katia



Date accessed: 2020-12-20



URL: www.testewebpage.com.br
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Cada tipo de documento requer o preenchimento correto dos campos no Mendeley
Exemplo 13:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Apresentação de citação em documentos: procedimento. Rio
de Janeiro: ABNT, 2002. (NBR 10520). Disponível em: www.testenorma.com. Acesso em: 27 jan. 2020.

Normas – Book

No Mendeley, para normas técnicas preencher os seguintes campos:


Type: Book *



Title: Apresentação de citação em documentos: procedimento



Author: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS



Year: 2002



City: Rio de Janeiro



Date accessed: 2020-1-27



Publisher: ABNT



Revision Number: (NBR 10520) **



URL: www.testenorma.com

* Type: para se adequar ao estilo IPEN/SP e por questões de configuração do Mendeley Desktop as normas serão preenchidas como
‘book’.
** Revision Number: preencher com a sigla e o número da norma entre parênteses.
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Voltar ao sumário

9. Inserir citações e referências no Word com o
Mendeley Desktop

Inserir citações e referências no Word com o Mendeley Desktop
Antes de iniciar a redação do texto prepare o Word para inserir as citações e
referências enquanto digita seu trabalho, para isso, clicar na aba de Referências,
depois em Style e selecionar o estilo IPEN/SP.
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Na aba Referências do Word, clicar em Insert Citation e digitar um termo para

localizar e inserir uma citação, após clicar em OK.

Digitar o termo de busca
aqui, exemplo: o nome
de um autor, o título do
texto, da editora....
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Após inserir a citação clicar em Insert Bibliography para criar a lista de referências.

Citação bibliográfica
inserida com o
Mendeley Desktop
Lista de referências
gerada pelo Mendeley
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Voltar ao sumário

Resumo do tutorial
1. Download do Mendeley Desktop
2. Cadastro na Elsevier
3. Estilo IPEN/SP no cardápio do Mendeley Desktop
4. Mendeley Citation Plugin for Word
5. Mendeley Web Importer
6. Inserção de referências com o Mendeley Web Importer,
diretamente das bases de dados e manualmente
7. Edição de referências no Mendeley Desktop
8. Preenchimento dos campos essenciais no Mendeley Desktop para
cada tipo de documento (estilo IPEN/SP)
9. Inserção de citações bibliográficas e referências no Word com o
Mendeley Desktop
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Dúvidas e sugestões enviar e-mail para:
bibl@ipen.br

Para dúvidas urgentes (dentro do IPEN), entrar

em contato com os ramais: 9099 ou 9096.

