
Registro de uma conta Zotero

Para efetuar o registro de uma conta no servidor Zotero.org é necessário seguir os procedimentos 

descritos abaixo. Também é necessário ter o plugin Zotero instalado no navegador Firefox para 

sincronizar e compartilhar dados bibliográficos.

1. Na página principal do site Zotero (www.zotero.org), no canto superior direito, existe um 

link para o registro (https://www.zotero.org/user/register/);

2. Na nova página de registro, são solicitados os dados para criar uma conta Zotero que, 

conforme as instruções, permite a sincronização online de bibliotecas e a participação em 

grupos ou em fóruns de discussão. Os dados são:

- Nome do usuário (Your username). Se o nome informado não estiver em uso, o termo 

“Profile URL” abaixo do campo de preenchimento aparecerá em verde. Caso o nome 

informado não estiver disponível, o “Profile URL” aparecerá em vermelho;

- Email;

- Confirmação de Email (Confirm Email);

- Senha (Password) com no mínimo 6 caracteres;

- Verificação da senha (Verify Password);

- Digitação de palavras de confirmação (Type Both Words Below)

Uma vez preenchidos os dados, o registro é efetivado ao clicar o botão “Register”.

http://www.zotero.org/
https://www.zotero.org/user/register/


3. Uma vez completada a operação anterior, uma nova tela chamada “Email Validation” trará 

instruções informando que um email de confirmação foi enviado para o endereço registrado. 

Caso o email não seja recebido em 30 minutos, o sistema aconselha o usuário a procurar 

pela mensagem na caixa de spam. Como última opção – caso o usuário não tenha recebido o 

email de validação – a tela ainda apresenta uma caixa de entrada para digitar o email  

registrado (“Email address you entered when registering”), o que permite gerar um novo 

email de validação do registro.

4. A mensagem enviada pelo servidor Zotero para o email registrado diz

“Thanks for signing up for a zotero.org account! Please confirm your email address by  

clicking on the following link: http://www.zotero.org/user/validate/??????????”.

Aqui o código de validação da conta foi substituído por pontos de interrogação (?), mas o 

mesmo é composto por um sequência exclusiva de letras e números. Ao clicar no link de 

confirmação será exibida a tela:

5.  Uma vez criado o registro, deve-se configurar o Zotero para usar as funcionalidades de 

sincronização com o servidor. É isso o que é explicado nas instruções apresentadas na tela 

de configuração:

http://www.zotero.org/user/validate/


1. Abra o Zotero - Clique no ícone Zotero no canto inferior direito da janela do navegador 

Firefox:

2. Abra a guia “Sincronizar” no painel de preferências – Clique no botão “Ações do 

menu (o ícone da engrenagem, como na imagem abaixo) no alto da coluna da esquerda da 

tela do Zotero e selecione a opção “Preferências...”. Em seguida, selecione a guia 

“Sincronizar”:

3. Insira seu nome de usuário e senha – Informe o seu nome de Usuário (username) e 

Senha (password) nos campos do painel de sincronização, conforme os seus dados de 

registro. Em seguida o Zotero deverá sincronizar automaticamente a sua biblioteca.



Se as opções de “Sincronização de arquivo” estiverem selecionadas, os arquivos anexos aos 

itens da biblioteca serão enviados para o servidor até que o limite de 100Mb da 

armazenagem gratuita permitida pelo Zotero seja atingido. A sincronização de arquivo 

também pode demorar para completar dependendo do número de itens existentes na sua 

biblioteca.

6. Uma vez criado o registro em zotero.org (passos de 1 a 4) e sincronizada a biblioteca local 

com o servidor (passo 5), é possível configurar uma série de propriedades da sua conta no 

sistema. Para isso, é necessário fazer o login: em www.zotero.org, na extremidade superior 

direita da tela clique na opção “Login”.

7. Uma vez feito o login será exibida a tela inicial do site do Zotero, mas com algumas 

diferenças:

- Na parte superior direita, serão mostradas as opções:

A opção “Inbox” permite, em uma nova tela, acessar as mensagens trocadas com outros 

usuários da comunidade Zotero.org, além de enviar mensagens (“Compose”) e ver as 

imagens enviadas (“Sent”). A opção “Profile” mostra os seus dados de registro, como 

divulgados para a comunidade Zotero.org. Esses dados podem ser alterados ou 

incrementados ao acessar a opção “Settings”: a nova tela permitirá incluir, editar e 

compartilhar uma variedade de informações, como um curriculum, volume de armazenagem 

no servidor Zotero.org, compartilhamento de dados, etc. Finalmente, a opção “Logout” 

permite desconectar da conta Zotero.

http://www.zotero.org/


- Uma vez conectado, abaixo do logo “Zotero” na parte superior esquerda da tela, aparecerá 

a guia “My Library”.

Ao clicar na guia “My Library” será apresentada a sua biblioteca completa (“Library”), 

como armazenada no servidor Zotero.org após a sincronização com os dados do seu Zotero 

instalado no navegador. Na coluna esquerda da tela são listadas as pastas (“Collections”) e 

na coluna direita são apresentados os itens da biblioteca ou da pasta selecionada na relação 

da coluna esquerda. Ao clicar em um dos itens da coluna da direita será exibida a ficha 

completa da bibliografia selecionada. Se houver um arquivo anexado ao item e que tenha 

sido enviado para o servidor Zotero.org durante a sincronização, um link permitirá abri-lo 

ou copia-lo, mesmo que se esteja navegando por um computador sem o plugin Zotero 

instalado. Isso significa que a sua biblioteca está disponível online e pode ser acessada de 

qualquer computador conectado à rede internet.

- Ao lado da guia “My Library” (abaixo do logo “Zotero” na parte superior esquerda da tela) 

existe a guia “Groups” que, uma vez feito o login na sua conta Zotero, apresentará 

informações sobre os seus grupos de usuários que compartilham referências bibliográficas. 

Uma biblioteca de grupo (“Group Library”) é uma biblioteca armazenada online e que pode 

ser compartilhada com outros usuários registrados em Zotero.org. Uma biblioteca de grupo 

pode ter diversas pastas e itens e ela será apresentada na janela do plugin Zotero instalado no 

navegador – na coluna esquerda, abaixo do ícone “Group Libraries” – se a biblioteca de 

grupo for sincronizada com uma conta registrada em Zotero.org. 

8. A tela apresentada ao acessar a guia “Groups”, selecionada depois de feito o login em uma 

conta Zotero, permite:

a) Criar  um novo grupo que compartilha informações bibliográficas.

Na guia “Groups”, ao clicar no botão “Create a New Group” – localizado do lado direito da 

tela – será exibida a seguinte opção de seleção do tipo de grupo a ser criado:



Na opção do nome do grupo (“Group Name”) pode-se identificar o título do grupo e que 

será exibido na relação “Group Libraries” da janela do plugin Zotero, por exemplo. No tipo 

do grupo (“Group Type”), é configurado o grau de privacidade dos dados relacionados ao 

grupo: “Public, Open Membership” permite que qualquer um veja a biblioteca e integre o 

grupo; “Public, Closed Membership” permite que qualquer um veja a biblioteca online mas 

apenas integrarão o grupo aqueles que forem convidados ou aceitos; e “Private 

Membership” restringe a biblioteca e a participação no grupo a aqueles usuários do Zotero 

que foram especificamente convidados. Uma vez configurado o nome do grupo e o tipo, o 

botão “Create Group” finaliza a sua criação.

b) Configurar um novo grupo.

Após criar um novo grupo, uma tela de configuração é exibida, onde pode-se editar o nome 

do grupo, a descrição dele, associá-lo a uma área do conhecimento (“Disciplines”), ilustrá-lo 

com uma figura (“Upload a new group picture”), apresentar um endereço (link em “Group 

URL”) e salvar os dados (“Save Settings”). Na parte superior da tela, a guia “Members” lista 

os usuários que integram o grupo e permite enviar convites (“Send More Invitatios”) e a 

guia “Library” lista as pastas e os itens que integram a biblioteca do grupo.

c) Gerenciar grupos.

A guia “Groups” lista a relação de grupos que o usuário Zotero.org tem acesso, tanto como 

membro como administrador do grupo. Naqueles grupos onde o usuário participa, existe 

apenas o link “Group Library” abaixo do nome do grupo. Já os grupos administrados pelo 

usuário apresentam também o link “Manage Group” abaixo do nome do grupo. O link 

“Manage Group” exibe a tela de configuração do grupo, como descrito no tópico “b” acima.


