
                                                                   – Introdução 

O Citavi auxilia em todas as tarefas de trabalhos acadêmicos:  

em pesquisas on-line, na organização de conhecimentos  

e tarefas, auxiliando até a criação de bibliografias. 
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1 Instalar e inicializar 
 Instalar. Após o download, inicialize a instalação, clicando 

duas vezes em Citavi6Setup.exe. O suplemento para Word e 

as extensões Citavi Picker (para Firefox, Internet Explorer, 

Google Chrome, Adobe Reader e Acrobat) serão instalados 

automaticamente. Utilizando o Picker é possível baixar infor-

mações de documentos da Internet e em PDF.  

 Número de títulos. O número de títulos que podem ser 

salvos por projeto depende da versão utilizada, Free ou uma 

versão liberada por uma licença. A versão gratuita Free per-

mite salvar o máximo de 100 títulos por projeto. 

 Solicitar licença. A sua licença pode ser adquirida na 

nossa loja on-line em citavi.com/shop ou pelo site  

citavi.com/licencascampus. Ao adquirir a sua licença, você es-

tará abrindo um cadastro pessoal no Citavi automaticamente. 

O seu cadastro no Citavi é como um armário para os dados de 

licença e os seus projetos na nuvem. 

 Efetuar login. A informação de licença é aplicada pelo Ci-

tavi a partir do seu cadastro. Inicie o Citavi e insira os seus 

dados de login no formulário para acessar o seu cadastro. O 

ícone do login pode ser acessado posteriormente em qualquer 

momento na janela de início. 

 Criar um novo projeto. Na janela de início, clique em 

Novo projeto e decida se quer um projeto local ou um projeto 

na nuvem. 

Os seus projetos locais são salvos no diretório pelo Citavi  

Documentos\Citavi 6\Projects, se não quiser um caminho di-

ferente. Os projetos na nuvem utilizam a infra-estrutura da 

Microsoft em um servidor na Alemanha. O local para salvar 

pode ser trocado em qualquer momento: do computador para 

a nuvem e vice-versa. 

 Dica: Salvar dados. O Citavi salva todas as informações 

automaticamente. Não é necessário pressionar nenhum botão 

para salvar. 

Se você usar projetos locais, o Citavi o auxiliará a proteger os 

dados: Todas as vezes que o Citavi for encerrado, ele criará 

backups dos projetos locais alterados na pasta Documen-

tos\Citavi 6\Backup. Se você quiser alterar o número e a 

pasta para as cópias de segurança: Ferramentas > Opções > 

Localizações.  

Se você tiver de acessar uma cópia de backup, clique duas 

vezes no arquivo. 

Salve toda a pasta Documentos\Citavi 6 frequentemente em 

um dispositivo para dados externo. 

Todos os dados na nuvem são copiados automaticamente. No 

entanto, você pode salvar diversas etapas do trabalho em  

Arquivo > Este projeto > Criar cópia para arquivo. 

2 Trabalhar na nuvem 
No Citavi 6 você verá muitas funções novas que auxiliarão o 

trabalho em vários computadores e em equipes. 

 Salvar on-line. Salve os seus projetos na nuvem Citavi. 

Edite o seu projeto em todos os computadores onde o Citavi 

esteja instalado. Você pode trabalhar no seu projeto na nu-

vem até quando não estiver conectado à Internet. As suas al-

terações serão atualizadas automaticamente assim que hou-

ver uma conexão. 

 Trabalhar em equipe. Convide quantos colegas quiser. 

Neste caso você definirá quem na equipe poderá ter acesso 

apenas à leitura dos dados e quem terá direito a complemen-

tar ou editar os dados. 

 Usar o chat. Nos projetos na nuvem você verá quem está 

trabalhando no projeto no momento e poderá entrar em con-

tato por chat. 

 Localizar termos mais rapidamente. Em um projeto na 

nuvem, cada PDF é indexado automaticamente. Deste modo, 

além de buscar nos dados do seu projeto Citavi, você também 

estará pesquisando em todos os arquivos PDF vinculados. 

3 Digitar e navegar  
O Citavi é dividido em três partes: Gestão de títulos (Títulos), 

Organização de conhecimentos (Conhecimento) e Planejador 

de tarefas (Tarefas). 

O Citavi tem 35 máscaras de digitação para a entrada dos 

seus documentos. 

 Selecionar máscara de digitação. Clique em Título e se-

lecione o tipo de documento adequado na lista.  

 

 Dica: Tipos de documentos. A apresentação dos títulos 

na bibliografia depende do tipo de documento. Clique em to-

dos os tipos que interessam e leia as descrições à direita. 

Com a função Arrastar e Soltar, você forma os seus favoritos 

na primeira coluna.  

 Introduzir dados. Os textos de ajuda o auxiliarão du-

rante a digitação dos dados nas abas. Alguns campos têm um 

nome em azul. A regra básica é: Tudo que for azul pode ser 

clicado no Citavi! Por exemplo, clique em Autor, e o programa 

mostrará um formulário para a digitação de nomes mais com-

plexos: 

 

Os nomes simples, mesmo que forem vários, você poderá in-

serir diretamente (observe o ponto e vírgula): Hernandes, An-

drea S.; Oliveira, Dirce 

Na guia Conteúdo é possível inserir resumos (abstracts), su-

mários e avaliações.  
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 Dica: baixar o ISBN. Quando você está conectado à In-

ternet, é possível salvar livros com número ISBN muito rapi-

damente. Clique em                       , insira o número ISBN e 

clique em Aplicar entrada. Em seguida, o Citavi baixa as infor-

mações bibliográficas. Isso funciona também quando o título 

tiver um endereço DOI ou ID PubMed, PMC ou arXiv. 

 Particularidade: Artigos em livros editados. Insira o li-

vro editado (ou a ata de congresso) e clique (no caso de livro 

editado) em Adicionar contribuição:  

 

 Navegar. Clique nas setas azuis , visando passar 

para o próximo título (ou anterior) ou no relógio de histórico 

 para obter outras possibilidades de navegação. Com um 

clique em                             você visualiza os mais recentes 

progressos no projeto, filtrado inclusive por usuario. 

 Exibição de tabela. Para ver todos os títulos em resumo 

clique na barra de ferramentas em              . 

4 Pesquisar títulos on-line 
Para pesquisar on-line com o Citavi em mais de 4.600 catálo-

gos de biblioteca, bancos de dados bibliográficos e catálogos 

de livrarias. 

 Adicionar catálogo. O seu computador está conectado à 

Internet? Então clique em Pesquisar on-line e, em seguida, 

em Adicionar banco de dados / catálogo. 

  

Insira um termo de pesquisa no campo Nome, por exemplo,  

»São Paulo« para catálogos de São Paulo. Marque o catálogo 

do seu interesse na lista e clique em Adicionar. 

 Executar pesquisas on-line. Selecione os catálogos nos 

quais quer pesquisar on-line, clicando na caixa de seleção ao 

lado do nome. Envie a sua consulta de pesquisa também para 

vários catálogos simultaneamente. Insira os termos de pes-

quisa. Se você inserir mais de um termo, os termos serão vin-

culados automaticamente por AND, fornecendo menos resul-

tados, mas eles serão mais precisos. Preste atenção aos tex-

tos de ajuda para os catálogos. Neles é possível encontrar di-

cas sobre pesquisas. 

 

 Aplicar os resultados. O Citavi mostra os resultados em 

uma lista. Se você não estiver satisfeito com os resultados, 

repita a pesquisa com outros termos. No seu projeto salve to-

dos os títulos ou somente alguns títulos selecionados. Para 

isso, clique em Aplicar títulos. 

 Eliminar seleção. Os títulos aplicados recentemente são 

mostrados como seleção (= quantidade parcial de todos os tí-

tulos no projeto). Verifique os novos títulos e atribua as pri-

meiras tarefas (ver o capítulo 6). Para rever todos os títulos 

no projeto, clique na linha de status em Eliminar seleção. 

 

 Restaurar seleção. Restrinja de novo a seleção aos títu-

los importados com os itens criados automaticamente em Im-

portações. 

 

Após a adoção de títulos por meio de Pesquisar on-line, do 

Picker e da função ISBN, DOI, outra ID, você deve verificar 

todas as informações baixadas com base no texto original. 

 Verificar o tipo de documento. A forma do título na bi-

bliografia é controlada pelo estilo de citação por meio do tipo 

de documento atribuído. Após salvar as importações, verifique 

se o tipo de documento foi atribuído corretamente. Para alte-

rar, clique na designação em azul.  

 

 Corrigir os nomes. Em alguns bancos de dados, os no-

mes estão em LETRAS MAIÚSCULAS ou na ordem incorreta. 

Clique com o botão direito do mouse no nome para corrigir e 

escolha o item Editar: 

  

5 Usar os pickers 
Os Pickers são extensões gratuitas para os programas Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Adobe Acrobat e 

Acrobat Reader. Utilize-os para adotar sites e documentos 

PDF no seu projeto.  

 Inserir um site. O Citavi deve estar aberto. Se você qui-

ser aplicar um site no seu projeto, abra o menu popup no na-

vegador com o botão direito do mouse. Selecione Inserir site 

como título. No projeto aberto, o Citavi cria um novo título do 

tipo »documento da Internet« e aplica os metadados do site. 

Se houver necessidade, revise manualmente. 

 Dica: criar uma cópia em PDF. Alguns sites desapare-

cem do ar rapidamente, por isso, salve imediatamente em 

formato PDF. Para isso, no Citavi, acesse o site pela visualiza-

ção após salvá-lo e clique em Salvar como PDF.  

 Aplicar documentos PDF. No caso de documentos PDF, 

o Picker salva automaticamente também o arquivo PDF.  

O Citavi cria um novo título do tipo »Artigo em periódico«, 

aplica os metadados do PDF e insere um vínculo com o ar-

quivo PDF no campo Arquivo local. 

 Anotar documentos e extrair citações. Leia sites, eBo-

oks e documentos PDF diretamente na visualização do Citavi. 

Os documentos PDF podem ser anotados no Citavi, por isso, 

salve os sites e eBooks com a função Salvar como PDF.  

Extrair citações de texto e gráficos. Salve sempre o número 

de páginas, caso não tenha sido reconhecido automatica-

mente. Anote tarefas para alguns trechos, por exemplo,  

»Verificar« ou »Discutir«.  
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Estas anotações no PDF podem ser acessadas do Citavi e do 

suplemento para Word com um clique. A instrução detalhada 

encontra-se em www.citavi.com/pdf-guide. 

 Dica: remover quebra automática de texto. O texto 

copiado de documentos PDF contêm quebras de linha força-

das com grande frequência. Para obter um texto contínuo, 

abra a citação (ou o resumo) no Citavi clicando duas vezes, e 

pressionando o atalho Ctrl+Shift+Barra de espaço. 

6 Planejar tarefas 
»Copiar / escanear«, »Analisar bibliografia«, »Verificar infor-

mações bibliográficas« … estas e outras tarefas podem ser 

anotadas para cada título.  

 Atribuir tarefas a títulos individuais. Clique na divisão 

de programa Títulos na aba Tarefas, Localizações e escolha 

uma Tarefa. A tarefa também pode ser delegada a outra pes-

soa se estiver trabalhando em um projeto na nuvem. 

 Imprimir lista de tarefas. É possível obter uma visão ge-

ral de todas as tarefas na divisão de programa Tarefas. Lá 

você imprime também uma Lista de tarefas:  

 

 Dica: Definir tarefas de projeto. Na divisão de pro-

grama Tarefas, você também pode anotar »tarefas de pro-

jeto«: principalmente são compromissos especiais ou objeti-

vos parciais no seu caminho rumo ao objetivo do projeto que 

não estão vinculados a um título específico.  
7 Criar estrutura de tópicos 

A estrutura de tópicos da sua exposição ou do seu trabalho ci-

entífico pode ser esquematizada facilmente com o sistema de 

categorias do Citavi. Você pode atribuir as citações e ideias 

salvos no Citavi diretamente aos capítulos do seu trabalho. 

Este processo é uma ajuda considerável na digitação do seu 

trabalho. 

 Criar um sistema de categorias. Passe para a divisão de 

programa Conhecimento. Clique no símbolo Categorias e sele-

cione Nova categoria:  

 

Dê um nome à categoria. Crie outras categorias e subcatego-

rias e atribua-as de tal modo que elas correspondam à estru-

tura de capítulos do seu trabalho.  

 Atribuir categorias. Atribua uma ou várias categorias aos 

títulos, citações e ideias. Com isso estarão disponíveis no con-

texto do respectivo capítulo do seu trabalho. Insira as catego-

rias para os títulos na divisão de programa Títulos na guia 

Contexto. Para atribuir categorias a uma citação ou ideia, 

abra a citação ou a ideia clicando duas vezes e insira a cate-

goria no respectivo campo. 

 Alterar o sistema de categorias. Normalmente, as es-

truturas são revisadas várias vezes durante a escrita do tra-

balho. Isto não é um problema para o Citavi. Insira novas ca-

tegorias em qualquer momento e altere a sistemática do tra-

balho. Selecione uma categoria na divisão de programa  

Conhecimento e altere a sua posição com as setas:  

 

As alterações serão marcadas automaticamente em todos os 

títulos e todas as citações no projeto Citavi. 
 

8 Organizar conhecimentos 
Colete tantas citações de figura e texto quanto forem neces-

sárias, e também salve suas próprias ideias no Citavi. A divi-

são de programa Conhecimento proporciona ordem e visão 

geral das citações e dos demais elementos de conhecimento. 

 Registrar citações de texto. Como você extrai citações 

no Citavi a partir da Visualização pode ser consultado no capí-

tulo 5. Também é possível introduzir as citações manual-

mente. Clique na guia Citações, comentários em Novo e esco-

lha o tipo de citação mais apropriado: Citação direta para tex-

tos aplicados com as mesmas palavras e pontuação. Citação 

indireta para textos que você expressa com as próprias pala-

vras. Sinopse para a apresentação resumida do conteúdo de 

um capítulo. Citação em imagem ou citação de arquivo para 

gráficos, filmes ou arquivos de áudio. Comentário para a sua 

posição sobre uma determinada ideia do autor.  

Insira a numeração de páginas no campo Páginas de - a. No 

campo Ideia principal, insira a ideia principal da citação para 

localizá-la com maior facilidade mais tarde.  

 Registrar citação em imagem. No caso de citações em 

imagem, proceda do mesmo modo indicado para citações de 

texto. Insira uma descrição da imagem e uma legenda que 

será mostrada abaixo da imagem ao inserir no documento.  

 Definir ideias. O ícone da lâmpada  encontra-se em 

muitos pontos no Citavi, permitindo que você salve suas 

ideias em qualquer momento. Os rascunhos feitos à mão po-

dem ser fotografados ou escaneados e salvos como »ideia em 

imagem«. 

 Organizar citações e ideias. Atribua categorias (com-

pare o capítulo 7), palavras-chave e grupos. Utilize categorias 

para os capítulos do seu trabalho, palavras-chave para a atri-

buição temática relativa ao conteúdo. Utilize grupos para to-

dos os outros assuntos.  

 Visualizar seu trabalho. Passe para a divisão de pro-

grama Conhecimento. Clique em uma categoria na árvore de 

categorias para mostrar as ideias e as citações atribuídas. 

Compare os depoimentos de vários autores, selecionando vá-

rias citações e comparando seu conteúdo na Visualização. 

 Classificar citações e ideias. Coloque as suas citações e 

as ideias em uma categoria dentro de uma ordem lógica. 

Deste modo, você estrutura previamente a linha de pensa-

mento do seu texto e facilita a escrita posterior. Selecione 

uma citação em uma categoria e clique nas setas na barra de 

ferramentas para subir ou descer: 

 

Uma categoria tem muitas citações? Se você inserir entretítu-

los, obterá mais unidades de sentido preciso sem ter de divi-

dir seu sistema de categorias ulteriormente. 
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9 Digitar seu trabalho no Word 
Com o suplemento do Citavi para o programa Word, você in-

sere referências e citações no seu documento. A bibliografia é 

adaptada automaticamente e cresce a cada título citado du-

rante a escrita do trabalho. 

Você trabalha com um editor TeX? Veja como o Citavi o auxi-

lia neste caso: www.citavi.com/manual6  

 Vincular documento. Crie um novo documento no Word. 

Clique na aba Citavi em Painel de Citavi. Selecione um projeto 

que queira vincular ao documento Word. 

 Selecionar estilo de citação. Clique no Word na aba Ci-

tavi no menu expandível atrás de Estilo de citação. Clique em 

Adicionar estilo de citação. De acordo com o nome ou as 

propriedades, selecione o estilo desejado.  

Decida desde o início se as referências devem ser mostradas 

no texto ou nas notas de rodapé. Com a opção Converter > 

Alterar a posição das referências você pode alterar a posição 

posteriormente, mas as referências nas notas de rodapé com 

texto adicional não serão consideradas. Por isso é apenas 

uma solução de emergência. 

 Agrupar bibliografia. As fontes podem ser ordenadas no 

interior da bibliografia graças à função Agrupar bibliografia. 

As configurações para os agrupamentos podem ser baixadas 

do nosso servidor ou criadas por você mesmo. 

 Digitar com o Citavi. Você reuniu citações e ideias no Ci-

tavi e já os estruturou em categorias? Então agora você tem 

duas opções de usar esse trabalho para a sua publicação: 

 Primeiro insira a estrutura, e em seguida os elemen-

tos.  Aplique todas as categorias do seu projeto diretamente 

no Word: Selecionar uma categoria > botão direito do mouse 

> Inserir categorias e itens de conhecimento > remova a 

marca à frente de Incluir textos dos itens de conhecimento. A 

partir de agora é possível ver todas as citações e as ideias 

que você preparou para o respectivo capítulo, no suplemento 

para Word na aba Capítulos. Você poderá aplicar os melhores 

no seu trabalho. 

  Primeiro insira tudo, em seguida, revise. Insira toda 

as categorias, citações e ideias com rapidez no seu docu-

mento Word. Em seguida, apague e revise tudo. 

 Inserir título. Sele-

cione um título na aba 

Títulos, que deseja citar. 

Clique em Inserir ou dê 

dois cliques. 

 Inserir citação ou 

ideias. Selecione as ci-

tações ou as ideias na 

aba Conhecimento. 

Clique em Inserir. 

 Alterar a forma. No 

caso de estilos Autor-

Ano, as referências no 

texto podem assumir 

formas diferentes: (Silva 

2013), Silva (2013), 

Silva 2013, apenas Silva 

ou apenas 2013. Para 

selecionar uma destas formas, selecione o título, clique em 

Inserir com opções e, em seguida, selecione a forma do seu 

interesse. Ou, no texto, clique com o botão direito do mouse 

em um título já inserido e faça sua escolha. 

 Incluir a numeração de páginas. Se você inserir uma 

citação, o número de páginas anotado na citação será ado-

tado automaticamente. Como opção, insira um título e dê-lhe 

uma numeração de página. Na aba Títulos marque um título. 

Clique em Inserir com opções. Insira a numeração de página 

no campo Páginas de - a.  

Importante: Não insira a página na forma “12 e seguintes” ou 

“12 e seg.” ou algo semelhante, mas no formato “12–14”. O 

estilo de citação trata da apresentação correta. 

 Inserir e editar referência múltipla. Insira um título. 

Posicione o cursor do mouse no campo inserido atualmente. 

Insira outros títulos. Conforme o estilo de citação, você ob-

terá, por exemplo, (Alves 2010, Costa 2013, Silva 2013) ou 

[14-16]. 

Para poder editar 

uma referência 

múltipla, clique-a 

duas vezes no 

texto. Na aba Re-

ferências apague o título indesejado da referência múltipla cli-

cando em     . Ou altere a ordem dos títulos na referência 

múltipla utilizando as setas. Atenção: Alguns estilos de cita-

ção indicam a ordem. Em seguida, você não poderá alterar a 

ordem manualmente. 

10 Criar listas de títulos 
Às vezes, queremos que seja apenas uma lista de títulos.  

 Imprimir ou salvar lista. Selecione o comando Salvar ou 

imprimir lista de títulos no menu Arquivo. Crie uma lista de tí-

tulos no estilo de citação atual com todos os títulos mostrados 

atualmente na coluna esquerda. 

 Selecionar títulos. Se você quiser inserir todos os títulos 

do seu projeto na lista, vá direto à próxima etapa. Para sele-

cionar apenas alguns títulos, selecione e clique com o botão 

direito do mouse em um dos títulos selecionados. Selecione 

Aplicar os títulos selecionados como seleção no menu. Para 

selecionar uma grande quantidade, selecione um dos filtros 

rápidos      ou a pesquisa. 

 Definir classificação. O Citavi classifica todos os títulos 

em ordem crescente por autor e ano da publicação. Defina 

outra classificação: Clique em      acima da lista de títulos. 

Selecione Classificar e a ordem do seu interesse. 

 Trocar estilo. Pelo menu Citação > Estilos de citação > 

Trocar estilo de citação > Pesquisar estilo é possível escolher 

outro estilo. 

 Selecionar variante. O seu agrupamento selecionado em 

Citação > Agrupar bibliografia também será adotado para a 

lista. Você quer incluir citações, resumos e avaliações? Seleci-

one Arquivo > Salvar ou imprimir lista de títulos > ... com in-

formações complementares. 

? Informações e ajuda 
Download: www.citavi.com/download 

Cadastro: citaviweb.citavi.com/login 

Manual:  www.citavi.com/manual6  

Suporte:  www.citavi.com/ajuda 


