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EndNote 
• Site pago, porem poder utilizado na web gratuitamente 



Em site de busca, se digitar “endnote” vai cair 
no site pago 

 



Portanto digite no site de busca 
“EndNote Web” 



 



https://www.myendnoteweb.com 

https://www.myendnoteweb.com/


Salve na barra de favoritos 



Entre com seu e-mail e senha cadastrada 



Página inicial 

 



Menu superior / Minhas referências 



Minhas referências 

 



Downloads 



Escolha a opção de seu PC 



Aceite salvar o arquivo para realizar o download 



Após download feito, clique duas vezes em 

cima para abrir a pasta executavel. 



Aguarde por alguns minutos até ele scanear 
seu PC (pode demorar, aguarde) 



Aceite a instalação clicando em “next” 



 Só Confirme em “next” as informações 
cadastaris de seu PC 



Deixe selecionado Defaul e avançar 
clicando em “next” 



Deixe como aparecer especificado o local que será 
instalado o programa, só clique em “next” 



Atenção aqui. 



Deixar marcado as duas opções, 
Internet Explorer e Microsoft Word 

 



“Next” novamente 



“Next” para concluir instalação 



E clique em “finesh” 



Após finalizada a instalação, 

Reenicie seu computador. 



Abra seu Microsoft Word 

 



Veja se na aba de ferramentas está 
instalado EndNote 

 



Abra a aba “End Note” 

 



Confirme seu cadastro em “Preference” 

 



 



 



•Seu EndNote está 
pronto para o uso. 



 



•Agora Como coletar as 
referências ? 
Entre no seu navegador 

em sua pagina da 
Clarivate. 



Lembra que salvou na barra de 
favoritos? 



Entre com seu e-mail e senha cadastrada 



Página inicial 

 



Menu superior 



Volte para Download e arraste Captura de 
referência para sua barra de favoritos 

 



 



• Agora sim estamos prontos para coletar 
referências em: 

Pubmed  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

SciELO    

    https://www.scielo.org/ 

Google acadêmico   
https://scholar.google.com.br/ 



Pubmed 

 



Busque seu arquivo 

 



Copie o número de PMID (Ctrl C) 

 



Menu superior 



Aba Coletar 

 



Selecionar “PubMed- (NLM)” 

 



Copie e Cole o número de PMID aqui. 

 





 



Selecione a opção PMID e mande pesquisar 

 



Selecione a referência 

 



Escolha um destino a ser salvo 

 



Escolha a pasta destino  ou escolha 
um novo grupo. 

 



Referência adicionada em sua pasta. 

 





•Como coletar no 
site da  SciELO 



Abra a página inicial da SciELO 

 



Abra a página inicial da SciELO 

 



 



“Captura Rápida” 

 



Veja se está completa ??? 

 



Caso esteja Salve na pasta desejada, 
caso contrário faca a coleta manual. 

 



Captura Manual 

 



Click em “ Como citar este artigo” 



Click em “Exportar para End Note” 

 



 



Salve em seu computador.  

 



“Verifique se o arquivo está na área de 
donwload (extenção .ENW) 

 



No EndNot Web clique na aba  “coletar” e 
em seguida “importar referência” 

 



Busque o arquivo clicando em 
“Browse” 



 



Localize o arquivo .ENW e “abrir” 



 



Opção de importação 

 



Escolha a pasta destino. 

 



Clique em “importar” 

 



Veja se nas sua pasta de referência foi 
acrescentada mais uma. 

 



•Como coletar no site do 
Google Acadêmico 



Abra sua página de busca 

 



Pesquise, escolha o Artigo ou Livro. 

 



Click nesta “aspas” para opção de citar. 

 



Click “EndNote” 

 



Salve em seu computador a pasta 
“Scholar.enw” 

 



Confirme a pasta em sua área de 
download (scholar). 

 



“coletar” e “importar referência” 

 



“Browse” 

 



 



Escolher pasta Scholar, (1),(2)... 

 



 



 



Escolher o Destino 

 



“Importar” 

 



 



Coleta de Livro 

 



Siga o mesmo caminho de coleta dos artigos. 

 



 



 



 



Aplicabilidade 

 



Abra seu Word 

 



Abra seu arquivo 

 





Coloque o cursor no final da frase. 

 

 



Clique na aba EndNote 
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