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Instalação do plug-in do Endnote no Word, chamado “Cite While You Write”. 

 

Prezados(as) alunas(os), 

 

Você já experimentou citar trabalhos através do Endnote?  Não sabe do que se trata? É 
uma forma prática de organizar os documentos acadêmicos de acordo com os principais padrões 
exigidos pelas instituições e revistas científicas e pelo meio acadêmico em geral. Trata-se tanto 
de um site, quanto de uma espécie de plug-in ou interface que é instalada no Word. Esse tutorial 
traz o passo a passo para instalação desse plug-in chamado “Cite While You Write”. Para acessar 
a página da figura 1, primeiramente é necessário realizar a inscrição no site:  

https://endnote.com/ 

No canto superior direito do site tem o link “EndNote online login”. Ao clicar nele surge 
a página para inserir e-mail e senha. No primeiro acesso, entretanto, deve-se clicar onde está 
indicado “Not a member yet?”. Na palavra “Register” está o link. Pode fazer a inscrição através 
do Facebook ou com um e-mail. É gratuito. Tenha uma atenção especial na construção de sua 
senha, pois é exigido alguns detalhes, como a utilização de símbolos (@#$%...), letras maiúsculas 
e minúsculas e números, no mínimo 8 caracteres, para validar a senha. Depois de inscrito, você 
deve confirmar sua inscrição pelo e-mail informado. Volte ao site e faça o login com sua conta. 
Então será possível ver a opção “Downloads”, numa das abas superiores. Lá encontrará a página 
descrita na figura 1, a seguir. Clicando no link, baixe o arquivo autoexecutável.   

  

 

FIGURA 1: site do Endnote após o acesso e clicando em “Download” 

 

https://endnote.com/
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Ao abrir o arquivo baixado, siga o passo a passo que você conseguirá instalar o plug-in. 
Quero lembrar que eu passei uns 25 minutos em meu computador na tela da Figura 2. Tenham 
paciência que no final tudo se consumará como esperado. As outras figuras mostram as telas 
que aparecem em seguida. É recomendável não abrir outros programas enquanto esse estiver 
sendo instalado, principalmente o próprio “Word”, onde será anexado o plug-in. 

 

 

FIGURA 2: Paciência no processo de espera na instalação (mais de 20 minutos) 

 

 

 

FIGURA 3: Welcome 
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FIGURA 4: Resgistration Opitional 

 

 

 

 

FIGURA 5: Default 
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FIGURA 6: Next 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Ready! 
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FIGURA 8: Updating 

 

 

 

 

FIGURA 9: Finish! 

Aqui na figura 9, nós vemos a finalização da instalação do plug-in.  
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Na próxima figura nº 10, é visualizado o Word, depois de clicar na aba “EndNote”. Ao 
clicar nela, tem a opção “preferences”. Ao clicar aparece uma janela, na qual há uma aba 
denominada “application”. Ao clicar nela você encontra o local onde deve fazer a ligação com o 
seu banco de dados que será gerado na internet, no site do EndNote. A partir desse momento, 
todas as referências digitadas e organizadas no site estarão à disposição on-line e fazendo 
aquelas “pequenas mágicas” ilustradas no tutorial de utilização. 

Desfrute da comodidade e sucesso no seu empreendimento acadêmico, 

Boa sorte! 

 

 

FIGURA 10: No Word, acessar aba “EndNote” e fazer login com os dados da conta registrada. 


