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Zotero [zoh-TAIR-oh] é um extensão gratuita e fácil de usar para o Firefox 

e que permite coletar, gerenciar e citar fontes de pesquisa.

O Zotero está disponível exatamente onde você desenvolve o seu trabalho: 

no próprio navegador.

Firefox

Apresentação



  

Zotero também oferece uma versão standalone e que 

permite coletar, gerenciar e citar fontes de pesquisa.

O Zotero Standalone está disponível para 

navegadores Firefox, Chrome e Safari.

Firefox SafariChrome

Apresentação



  

Website Zotero:

https://www.zotero.org/

Download Zotero:

https://www.zotero.org/download/

Versão 4.0.26.4

No navegador Firefox, o Zotero pode ser acionado ao clicar no ícone superior direito.

Apresentação

https://www.zotero.org/
https://www.zotero.org/download/


  

Interface do Zotero para Firefox

Apresentação

Biblioteca
&

Coleções
----

Marcadores
----

Busca rápida

Itens da Biblioteca
ou da Coleção selecionada

Dados do Item 
selecionado



  

Coletar Dados



  

Coletar Dados

Reunir dados de 
pesquisa

[link]

Copiar e arquivar 
websites

[link]

Armazenar 
documentos

[link]

Incluir um item 
manualmente

[link]

Anexar documento 
manualmente

[link]

Adicionar item 
pelo identificador

9788533605947

Importar item da 
Sophia – Unicamp

[link]

Adicionar item por 
metadado de PDF

[link]

http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=roman+pantheon&btnG=&lr=
http://www.ancient.eu.com/Pantheon/
http://www.jstor.org/stable/3050861
http://books.google.com.br/books?id=raWAAAAACAAJ&dq=arquitetura+grega+e+romana+robertson&hl=pt-BR&sa=X&ei=HW_eUpiBF6mysATSqYDwAQ&ved=0CDEQ6AEwAA
http://www.rochester.edu/college/kearnscenter/pdf/Xerox_2013/Mittleman_Nathan.pdf
http://acervus.unicamp.br/index.html
http://download.springer.com/static/pdf/518/art%3A10.1007%2Fs00004-013-0165-5.pdf?auth66=1390483675_1087f966382918e416e609ab1307c4ef&ext=.pdf


  

Coletar Dados

Incluir um item 
manualmente

[link]

O botão com o sinal de mais (“+”) permite incluir um 

referência manualmente. O Zotero oferece formulários 

para organizar os dados de uma variedade de tipos de 

referência, como artigo de periódico, documento, 

livro, obra de arte, etc. Os campos de identificação de 

um livro são listados ao lado.

O campo “Autor” oferece  recursos avançados de 

edição, permitindo a entrada de nome completo ou 

sobrenome e prenome, além da identificação do tipo 

de autoria da obra, como “Autor”, “Contribuidor”, 

“Organizador”,  “Editor da série” e  “Tradutor”.

http://www.livrariacultura.com.br/p/roman-builders-725162


  

Coletar Dados

Reunir dados de pesquisa online

[link]

A principal função do Zotero é reconhecer um item ou uma coleção de itens conforme as 

referências  são apresentadas na tela do navegador. Este recurso é disponibilizado pelos 

chamados “tradutores”: instruções que interpretam o conteúdo de uma página de banco 

de dados. Caso o Zotero não disponha de um tradutor para uma determinada página, ele 

não poderá capturar os dados da referência de modo automático.

Se os resultados de uma busca puderem ser 

capturados pelo Zotero, o ícone de uma 

pasta aparecerá no canto direito do campo 

de endereço do navegador (URL). Ao clicar 

na pasta, a relação dos itens disponíveis será 

listada para seleção do que será importado.

http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=roman+pantheon&btnG=&lr=


  

Coletar Dados

Capturar um item específico online

[link]

Itens específicos podem ser reconhecidos pelos tradutores do Zotero. Se um livro for 

identificado, será apresentado o ícone de um livro azul que possibilitará a importação do 

item para a biblioteca do Zotero.

Os ícones que representam os itens 

identificados durante a navegação são os 

mesmos apresentados junto as fichas das 

referências organizadas na biblioteca do 

Zotero.

O Zotero é capaz de identificar itens em uma variedade de bases de dados: desde as bases 

científicas até de algumas lojas de livros, como a Amazon ou o Google Books.

https://books.google.com.br/books?id=vjKDS_XoPXQC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


  

Coletar Dados

Importar itens de uma Base de Dados

[link]

É possível importar dados de uma base que não seja reconhecida pelos tradutores do 

Zotero. A primeira possibilidade é exportar os dados da base em um formato que o Zotero 

possa importar, como RIS (Research Information Systems). 

Ao selecionar em “Ações” a opção “Importar...” pode-se verificar a 

relação de formatos de arquivo que o Zotero pode ler.

Demonstração:  na base JSTOR, fazer uma pesquisa, selecionar 

os resultados e clicar na opção “Exportar” da base de dados. 

Selecione a opção RIS file. No Zotero, em “Ações” e “Importar...” 

escolha o arquivo RIS gerado pela JSTOR. Caso o Zotero importe 

automaticamente as referências é porque o programa está 

configurado para ler arquivos RIS. As referências serão importadas 

para o Zotero em uma pasta com o nome do arquivo RIS.

http://www.jstor.org/


  

Coletar Dados

Importar itens da Base de Dados Sophia – Unicamp

[link]

Itens da base de dados Sophia, que reúne os dados do acervo das bibliotecas da Unicamp, 

podem ser exportados para o Zotero.

Cada item de um resultado de busca na 

base Sophia pode ser selecionado (1) e 

enviado para uma seleção (2). Uma vez 

selecionados os itens que se pretende 

exportar para o Zotero, clicar em 

“Minha seleção” (3) na parte superior 

da tela da base Sophia e, em seguida, 

escolher a opção “Salvar MARC” logo 

abaixo (4). Os resultados podem ser 

importados no Zotero como descrito 

anteriormente. 

1

2
3

1

4

http://acervus.unicamp.br/index.html


  

Coletar Dados

Importar itens da área de transferência

O Zotero pode importar itens para uma coleção a partir de um texto copiado para a área de 

transferência do computador.

O texto ao lado apresenta uma 

referência bibliográfica no formato 

MARC gerado pela base Sophia. É 

possível copiar o texto ao lado (Ctrl + C 

no Windows ou Command + C no Mac) 

e colar como um item no Zotero usando 

a opção “Importar da Área de 

transferência”. 

0 0 6 3 8 n a m a 2 2 0 0 1 9 3 a 

45000010010000000080041000100200027000510200027000

7804000170010509000180012210000260014024501100016626

0005400276300001700330610002700347650002300374651001

800397700002900415000846677120424s2002    xxua   f      000 

0 eng d  a9780674010192 (broch.)  a9780674010192 (broch.)  

aUNICAMPbpor  a709.01bM145p1 aMacDonald, William 

L.14aThe Pantheon:bdesign, meaning, and progeny/cWilliam L. 

MacDonald ; with a new foreword by John Pinto. -  aCambridge, 

MA:bHarvard University Press,cc2002.  a160 p.:bil.24aPantheon 

(Rome, Italy) 4aArquitetura romana 4aRoma (Italia)1 aPinto, 

JohnePrefaciador



  

Organizar Dados



  

Organizar Dados

Clicar e arrastar Configurações 
avançadas

Fazer 
anotações

Interface 
intuitiva



  

Organizar Dados

Configurações avançadas

As configurações do Zotero podem ser definidas a partir do ícone da engrenagem 

(“Ações”), na opção “Preferências...”. Na nova janela é possível configurar: 

● Características gerais do programa;

● Sincronização com uma conta online em 

zotero.org ou em um servidor WebDAV;

● Atualização do índice dos dados da base;

● Propriedades de cópia rápida;

● Estilos de citação;

● Controle de acessos via proxy;

● Teclas de atalho;

● Propriedades específicas, como o diretório dos 

dados da base.



  

Citar Dados



  

Citar Dados

Estilos de 
citações

[link]

Editor de estilos 
(experimental)

[link]

Integração com 
editores de texto

[link]

Criar 
bibliografia

http://www.zotero.org/styles/
http://editor.citationstyles.org/visualEditor/
https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation


  

Sincronizar Dados



  

Sincronizar Dados

Acesso aos 
dados online

Criar uma conta 
Zotero
[link]

Publicar e 
compartilhar

Trabalho local e 
sincronia web

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


  

Recursos Avançados



  

Recursos Avançados

Recursos avançados

Exportar bibliotecas;

Gerar relatório de um item;

Criar uma cronologia.

Armazenamento de arquivos com WebDAV (ver próximo slide)

Marcar e anotar PDFs  com o plugin Zotfile [link]

Aplicativo para tablet iPad com Papership [link] e ZotPad [link]

Visualização de dados como Paper Machines [link]

Plugins para o Zotero [link]

http://www.zotfile.com/
http://www.papershipapp.com/
http://www.zotpad.com/
http://papermachines.org/
https://www.zotero.org/support/plugins


  

Recursos Avançados

WebDAV

WebDAV

● Relação dos serviços WebDAV compatíveis com zotero [link]

● Box: 10Gb de armazenamento e protocolo WebDAV

Box

● Crie uma conta no serviço box em https://app.box.com/;

● Acesse a sua conta box e crie uma pasta chamada “zotero” (com letras minúsculas);

● Pode ser necessário incluir o arquivo “lastsync.txt” em branco.

https://www.zotero.org/support/kb/webdav_services


  

Recursos Avançados

WebDAV

Configuração da sincronização de arquivo no Zotero:

● Selecione “Sincronizar arquivos anexos em Minha Biblioteca usando” WebDAV;

● Em “Endereço”, selecione https e preencha o campo seguinte com dav.box.com/dav;

● Preencha o nome do “Usuário” da conta box (e-mail) e a respectiva “Senha”;

● Clique em “Verify Server” para testar a conexão do zotero com o servidor WebDAV do 

serviço box.



  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25

