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Planificação Workshop  

 

1. Identificação 

1.1. Denominação 

Mendeley para uma gestão eficaz da informação 

1.2. Formador 

Paula Seguro de Carvalho | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa 

 

2. Descrição pedagógica do Workshop 

2.1. Fundamentação 

O Mendeley não é apenas um gestor de referências bibliográficas gratuito. É, acima de tudo, uma rede social 

académica que permite uma melhor organização da investigação e que fomenta o trabalho colaborativo online 

através da criação de grupos de investigação com partilha de informação, conhecimentos e experiências. 

2.2. Objetivos gerais 

Desenvolver uma ação de formação prática sobre o software Mendeley, com a duração de 2 horas, na qual se 

pretende reforçar os conhecimentos dos participantes na sua utilização tendo em conta as suas funcionalidades 

de gestão e organização da informação, bem como a sensibilização para a utilização ética e para a partilha de 

informação. 

2.3. Objetivos específicos 

No final do Workshop, os participantes deverão: 

Conhecer as especificidades gerais do software garantindo a sua autonomia na recuperação e organização da 

informação, na verificação e validação da informação e na referenciação automática integrada com o word. 

2.4. Plano 

1. O Perfil 

• A importância da construção do perfil 
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2. Gestão da informação bibliográfica 

• Construir a biblioteca (importar ficheiros e pastas) 

• As ferramentas de recolha de informação do Mendeley 

• Integração com bases de dados 

• Integração com outros softwares 

• Integração com processadores de texto (MS Word) 
 

3. Partilha 

• Criação de grupos (públicos e privados) 

• Partilhar informação através dos grupos 
 

4. MendeleyData 

• Armazenar os dados da investigação 
 
 

3. Descrição operacional do Workshop 

3.1. Funcionamento geral 

Carga horária: 2 horas 

Formador: Paula Seguro de Carvalho 

Destinatários: Investigadores, docentes, profissionais de informação e outros profissionais, que no decurso da 

sua atividade, tenham a necessidade de pesquisar, importar, anotar e referenciar fontes bibliográficas 

3.2. Número de vagas: 20 

 


