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INICIANDO



Acesso ao Zotero

Para poder iniciar as citações utilizando o gerenciador de referências Zotero, é 

preciso ter adicionado o Zotero em seu computador ou navegador.

Na página https://www.zotero.org, ao clicar no botão “Download” (imagem 

abaixo), você terá algumas opções para baixar, que mostraremos no próximo slide.

Voltar ao sumário

https://www.zotero.org


Opções para download

Você terá algumas opções para 

download: 

versões desktop (Windows, 

MAC ou Linux)  e Connector, 

para uso em navegadores 

(Firefox, Chrome, Edge e 

Safari).

E também poderá criar uma 

conta pessoal se quiser 

sincronizar as duas versões 

durante o uso e também usar o 

Zotero em navegadores de 

outro equipamento que utiliza.

Voltar ao sumário



ZOTERO DESKTOP



Instalando plugin para LibreOffice

Ao decidir pela versão desktop, depois de instalada será oferecida a instalação do 

plugin para o editor de texto que estiver instalado no computador.

Exemplo de tela de oferecimento de plugin para LibreOffice:

Voltar ao sumário



Adicionando metadados de textos ao Zotero

Para que os dados relacionados aos textos (metadados) sejam integrados ao Zotero 

para posterior vínculo com citações e referências no editor de texto, é preciso fazer a 

integração adicionando-os. 

No menu superior, em “Arquivo”, 

você pode adicionar os dados de 

um item manualmente (“Novo 

item” - destaque em roxo), ou 

importar os dados de arquivos de 

metadados já salvos (formatos 

RIS e outros), ou integrá-los por 

importação (destaque em verde).

Voltar ao sumário



1) Reúna os textos que deseja integrar (destaque em verde);

2) Clique “Minha Biblioteca” > “Documentos sem coleção”;

3) Selecione e “arraste”, com o mouse, os textos para a parte destacada em azul, para 

que seus metadados possam ser integrados.

Voltar ao sumárioAdicionando metadados de textos ao Zotero



Surgirá uma nova janela com as 

informações de recuperação de 

metadados dos textos que integrou (ao 

lado direito), e após a integração 

completa, a lista será atualizada com 

os metadados que foram recuperados 

(abaixo, com destaque em azul para os 

dados atualizados na integração).

Voltar ao sumárioAdicionando metadados de textos ao Zotero



Exibição das informações dos itens
Para selecionar quais campos gostaria de exibir para visualização das informações dos itens 

em colunas, clique no ícone destacado no círculo azul, e nas opções que se abrirem (destaque 

retangular em azul), marque os itens que quer incluir  (destaques em laranja), e desmarque 

os que não quiser manter. Você terá mais opções de campos em “Mais colunas” (parte 

destacada em verde).

Voltar ao sumário



Classificação das informações em colunas

Ao clicar no título de cada coluna, ela será reclassificada em ordem alfabética ou numérica, 

crescente ou decrescente (nesse exemplo decidimos pela ordem crescente na coluna Ano).

Voltar ao sumário

Você pode “arrastar” as colunas de um lado para outro, 

para colocar na ordem que melhor lhe convier.



Completando metadados no Zotero

Abaixo exemplo de integração que trouxe os metadados de um texto, carregados automaticamente.

Para fazer nova tentativa de completar, clique sobre o artigo com o botão direito do mouse 

e depois “Carregar metadados de PDF”.

Voltar ao sumário

Caso não complete 

com a nova tentativa, 

é possível “Carregar 

item pai”, para poder 

completar os dados 

manualmente.



Voltar ao sumário

Após escolher a opção “Criar item pai”, na aba “Informações” é possível selecionar o tipo de 

item, para aparecerem os campos necessários para o tipo escolhido (destaque em roxo), 

e depois serão completados com os metadados das informações que tiver, como título (destaque 

em azul), autores (destaque em verde), publicação (destaque em rosa) e outros.

Completando metadados no Zotero

Para incluir os nomes de autores, serão 

informados separadamente os primeiros e os 

últimos, como destacamos ao lado.



Incluindo DOI e outros identificadores Voltar ao sumário

Caso o item não possua link ou identificador numérico como ISBN e DOI, você pode 

adicioná-los. Ao adicionar o DOI, por exemplo, mesmo que já conste essa numeração no campo 

DOI na aba “Informações”, os metadados são atualizados ou se completam os que estavam 

ausentes.



Criando metadados de item não integrado 
(ex: capítulo de livro)

Para adicionar metadados de um item que 

não está integrado, você pode incluir as 

informações conforme o tipo de 

documento (livros ou capítulos de livros, 

por exemplo).

No menu superior, clique em “Arquivo” > 

“Novo item” > escolha o tipo de item 

(destacamos na ilustração os tipos “Livro” 

e “Seção de livro”).

Voltar ao sumário

Para adicionar um capítulo de livro, escolha “Seção de livro” e vá preenchendo os campos que foram 

abertos, com as informações que tiver.



Adicionando notas/lembretes sem vínculo

Para criar notas que não se vinculam a nenhum texto, você 

pode adicionar uma nota isolada. No ícone destacado com 

círculo azul, escolha a opção “Nova nota isolada”. 

Voltar ao sumário

Perceba que a nota não fica vinculada a 

nenhum texto, e é possível editá-la ao 

lado esquerdo (destaques em verde).

Depois é possível criar vínculo para essa 

nota isolada, se assim desejar. Basta 

clicar em “Relacionar” e, na nova janela 

(destaque em azul), e escolher entre os 

textos disponíveis já integrados para 

vínculo (destaque em roxo).



Adicionando notas/lembretes vinculadas 
a itens

Voltar ao sumário

Para incluir notas/lembretes a algum item, selecione o item desejado, e, no 

menu à direita do seu título, na aba “Notas” (destaque circular em laranja, na 

ilustração abaixo), haverá a opção “Adicionar” para criar cada nota (destaque 

em azul). Clique no botão para abrir a edição de texto.



Digitando notas/lembretes Voltar ao sumário

O espaço para edição de texto possui vários botões para formatação de texto 

(destaque em roxo) e espaço para digitação (destaque em verde), onde poderá incluir 

as informações necessárias para aquele item. Conforme digita o texto da nota, o 

conteúdo vai aparecendo também na parte à esquerda, abaixo do título do item a que 

está adicionando nota (destaque em azul).

Poderá editá-las quando quiser no Zotero (clique no título do texto para sair da nota). 

Não é possível visualizar o arquivo dentro do Zotero (apenas no editor de texto ou 

PDF, por exemplo).



Excluindo notas/lembretes Voltar ao sumário

Para excluir uma nota, basta clicar no item que possui a nota, e na 

aba “Notas” (destaque em azul), clicar no sinal de negativo ao lado 

direito de seu título (destaque circular em roxo).



Adicionando etiquetas
Para relacionar palavras-chave/assuntos/termos a um item, adicionamos “etiquetas” no 

Zotero. Para isso, selecione o item desejado, e, no menu à sua direita do seu título, na 

aba “Etiquetas” (destaque em laranja), haverá o botão “Add” (destaque em azul) para 

criar etiqueta. Clique e se abrirá uma caixa para digitação (destaque em verde). Digite o 

que deseja incluir, e, se quiser adicionar outras, aperte a tecla Enter (“↩”) no teclado, 

ou clique novamente em “Add” para encerrar e abrir nova caixa para digitação de uma 

nova etiqueta.

Voltar ao sumário



Pesquisando etiquetas

Para checar quais etiquetas estão nos itens de toda a sua 

coleção, clique em “Minha biblioteca”, e, ao lado esquerdo 

inferior da tela, veja as etiquetas presentes (destaque em 

rosa). Se clicar em cada pasta e demais opções, verá as 

etiquetas dos itens presentes em cada uma.

Voltar ao sumário

Na caixa de digitação (destacada em verde) é possível 

pesquisar as etiquetas que deseja localizar, para filtrar quais 

itens as possuem: conforme digita permanecerão apenas os 

itens que possuem as etiquetas digitadas, ou clique sobre as 

etiquetas que deseja filtrar.



Incluindo e excluindo etiquetas Voltar ao sumário

Você pode digitar os termos que deseja atribuir à cada item (assuntos e outras 

informações que julgar importantes), e, apertando a tecla Enter depois de concluir 

cada inclusão, um novo campo se abre, facilitando a inclusão.

Para excluir uma nota, basta 

clicar no item que possui a 

nota, e na aba “Notas”, clicar 

no sinal de negativo ao lado 

direito de seu título,



Incluindo mais informações e relações Voltar ao sumário

No título do item, clicando na seta que aponta para baixo (destaque em azul), ao 

clicar sobre o arquivo do item (destaque em laranja), você terá um espaço ao lado 

direito onde pode incluir mais informações relacionadas ao texto que não sejam 

notas ou etiquetas(um fichamento, por exemplo), com opções para formatação 

(destaque em verde).



Relações com outros itens e etiquetas Voltar ao sumário

O item de nosso exemplo do 

slide anterior possui 

etiquetas em seus metadados 

(carregadas originalmente na 

integração com o Zotero), 

mas não apareceram como 

relacionadas na parte 

“Etiquetas”, acima da caixa 

de edição.



Criando relação com outro item Voltar ao sumário

Ao clicarmos em “Relacionar” 

(destaque em laranja), podemos 

vincular outro item com que 

estamos trabalhando: basta 

selecionar o texto escolhido 

(destaque em verde) e depois 

clicar em OK para criar a relação.

O item escolhido constará como 

vinculado ao texto (imagem 

abaixo).



Relacionando etiquetas Voltar ao sumário

Ao clicarmos em “Etiquetas” 

(destaque em verde), podemos 

vincular etiquetas ao item em que 

estamos trabalhando.

Ao abrir a caixa de digitação, conforme digita 

podem aparecer opções para escolher. 

Ao concluir, aperte o botão “Adicionar” para 

adicionar mais etiquetas ou clique fora da área 

das etiquetas para encerrar, e verá as 

etiquetas relacionadas ao item.



Importando arquivo RIS pelo Athena Unesp
Voltar ao sumário

Após escolher um registro de seu interesse (livro, periódico, artigo de periódico etc.), clique nas 3 

bolinhas no topo à direita (destaque em verde), para abrir a tela com opções (abaixo), e escolha RIS 

(destaque em fundo escuro).



Importando arquivo RIS pelo Athena Unesp
Voltar ao sumário

Após clicar em RIS, clique em “Download”, e abrirá uma janela de download.



Importando arquivo RIS pelo Athena Unesp
Voltar ao sumário

Para integrar o arquivo RIS que baixou, clique em “Importar” (destaque em verde, depois na janela que irá 

se abrir escolha “Um arquivo”, e depois, quando for baixar, sugerimos sempre atribuir ao arquivo um 

“nome” exclusivo, diferente do que vem automaticamente (indique autor e/ou assunto, por 

exemplo), para que possa diferenciá-lo de outros que irá baixar. 

No nosso exemplo mantemos o nome automaticamente atribuído no download “Primo_RIS_Export”, 

mas caso salve mais de um atribua outro nome a cada arquivo para não misturar ou substituir 

outros com já salvos com o mesmo nome.



Importando arquivo RIS pelo Athena Unesp
Voltar ao sumário

Ao selecionar o arquivo para integração com o Zotero, aparecerá uma janela de confirmação.

Se ficar marcada a opção “Coloque coleções importadas e itens dentro de novas coleções”, 

será criada uma pasta “Primo_RIS_Export”, que conterá esse arquivo.



Importando arquivo RIS pelo Portal de 
Periódicos da CAPES

Ao selecionar um registro, na aba “Detalhes” você terá a opção “Enviar para”, e nela poderá 

escolher “Exportar em formato RIS”.

Voltar ao sumário



Importando arquivo RIS pelo Portal de 
Periódicos da CAPES

Surgirá uma janela para confirmar a exportação, e, após clicar em “OK”, depois outra para 

download, como ilustrado abaixo (escolha a opção “Salvar”).

Voltar ao sumário

Sugerimos sempre atribuir 

ao arquivo um “nome” 

exclusivo, diferente do que 

vem automaticamente 

(indique autor e/ou assunto, 

por exemplo), para que 

possa diferenciá-lo de outros 

que irá salvar. No nosso 

exemplo mantemos o nome 

atribuído automaticamente 

no download.



Importando arquivo RIS pelo Portal de 
Periódicos da CAPES

Voltar ao sumário

Ao selecionar o arquivo para 

integração com o Zotero, aparecerá 

uma janela de confirmação.

Se ficar marcada a opção “Coloque 

coleções importadas e itens dentro de 

novas coleções”, será criada uma 

pasta “Primo_RIS_Export”, que 

conterá esse arquivo.



Organizando em pastas/coleções

Para organizar em 

pastas ou 

coleções, no menu 

superior, em 

“Arquivo, clique 

em “Nova 

coleção”.

Voltar ao sumário

A nova pasta ficará destacada 

em azul entre as demais pastas, 

e estará vazia.

Surgirá uma janela para nomear a pasta/coleção que está criando: substituindo “Sem 

título”,  digite o nome que deseja atribuir e clique em “OK”.



Movendo itens para pastas/coleções

Depois de criada a coleção, selecione o conjunto de itens que deseja transferir para a 

pasta desejada e “arraste” o conjunto com ajuda do mouse. Quando estiver 

arrastando os textos para a pasta de destino, ficará destacada em azul.

Voltar ao sumário



Checando itens duplicados

Para checar se há itens duplicados em sua coleção, acesse a pasta “Itens duplicados” (destaque em 

azul).

Clique em um dos títulos indicados como duplicado: o Zotero indicará o conjunto de itens que 

considera idênticos, destacando-os todos juntos (destaque em verde).

À direita terá a opção de mesclar os itens, selecionando uma das versões como a “mestre” 

(destaques em laranja). A pasta ficará vazia se mesclar todos os itens em seus conjuntos 

relacionados.

Se não quiser mesclá-los, basta mantê-los na coleção.

Voltar ao sumário



ZOTERO CONNECTOR



Instalação: confirmando instalação

O Zotero Connector pode ser instalado nos navegadores Firefox 

(nosso exemplo abaixo), Chrome, Safari e Edge.

Após decidir pela instalação do Zotero Connector, 

é preciso confirmar que deseja instalar essa extensão:

Voltar ao sumário



Instalação: confirmando permissões

Após decidir pela instalação do Zotero Connector, 

é preciso confirmar que permite acesso aos dados indicados:

Voltar ao sumário



Instalação: concluindo

Após a instalação do Zotero Connector, surge uma pop-up de confirmação. 

É preciso marcar uso em janelas privativas para que funcione em todas as janelas e seu ícone (Z) apareça 

à direita na barra de menus da barra de ferramentas (destacado abaixo com círculo em roxo).

Voltar ao sumário

Se quiser desativar (destaque em 

roxo) ou 

remover/configurar/gerenciar o 

Zotero pelo navegador (em 

laranja), basta acessar, em 

“Extensões”, o que destacamos 

em verde na imagem ao lado. 

Ele ficará instalado em “Extensões” (atalho 

identificado por uma peça de 

quebra-cabeças, destacado com círculo em 

verde acima).



Começando a utilizar

Mantenha o Zotero desktop aberto para conseguir utilizar o Zotero Connector.

Ao tentar salvar/integrar metadados pela primeira vez com o Firefox, clicando no 

ícone “Z”, o Zotero indica baixar a aplicação “standalone” para integrar com a versão 

desktop. Clique em “Got it” para fazer essa complementação:

Voltar ao sumário



Integrando metadados a partir do Athena
Após fazer a complementação, o ícone “Z” torna-se um símbolo que representa uma página 

de papel com a ponta direita superior dobrada. Ao clicar nesse ícone, aparece a informação 

de que os metadados estão sendo salvos na pasta Acesso aberto, na versão desktop do 

Zotero (é possível escolher outro lugar nas partes que destacamos em verde), e já aparece 

no Zotero desktop (destaque em azul). 

Voltar ao sumário



Integrando metadados a partir do Portal de 
Periódicos da CAPES

Ao escolher os artigos presentes no Portal, há redirecionamento para a página do periódico 

onde estão, então para conseguir conectar com o Zotero para a integração de metadados, 

escolha, na aba “Detalhes” do item que quer integrar, a opção “abrir este item em uma nova 

janela”, assim o ícone do Zotero permanece disponível.

Voltar ao sumário



Integrando metadados a partir do Portal de 
Periódicos da CAPES

Na nova janela, clique no ícone do Zotero (uma página de papel com a ponta direita superior 

dobrada), e verá a confirmação da integração (destaque em azul), como ilustrado abaixo:

Voltar ao sumário

Logo após o clique,  já aparecem os metadados do texto escolhido no Zotero desktop 

(destaque em verde na imagem abaixo). 



CITAÇÕES E REFERÊNCIAS



Barra de botões

A barra de botões do Zotero oferece as seguintes opções no Libre Office

(conforme a ordem de botões na ilustração acima, destacados em azul):

- adicionar/editar citação;

- adicionar/editar bibliografia [lista de referências;

- Refresh/atualizar;

- Configurar preferências do documento;

- Desativar links das citações.

Voltar ao sumário



Para fazer citações e referências é preciso escolher um estilo/padrão. Para seguirmos os padrões 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), precisamos buscar e incluir um estilo que 

considere a formatação exigida pela ABNT, pois não consta na coleção de estilos já disponíveis no 

Zotero (destaque em laranja), então precisamos adicionar um estilo ABNT à essa coleção. Para 

fazer isso, no menu superior do Zotero clique em “Editar”, e depois em “Preferências” (destaques 

em azul), e na nova janela clique em “Obter estilos adicionais” (destaque em verde).

Voltar ao sumárioBuscando estilos



Na janela para pesquisa de estilos (destaque em azul), digite abnt (destaque em laranja), para 

poder escolher entre os estilos disponíveis que aparecerão após a digitação. Clique no estilo que 

preferir, e ele entrará para a sua lista dos disponíveis no Zotero. Você pode incluir vários estilos em 

sua coleção (inclusive de outros padrões que também usar eventualmente para artigos).

Voltar ao sumário

A NBR 6023, que trata de referências, foi atualizada em novembro de 2018, então tente 

buscar um estilo que seja posterior à essa data.

Buscando estilos com padrões ABNT



Comparando estilos com padrões ABNT
Ao passar o cursor do mouse sobre cada estilo, é possível checar exemplos de referências de cada 

estilo disponível, para melhor compará-los. 

Destacamos na ilustração o exemplo do estilo da ECA/USP (em laranja), e os exemplos nesse estilo 

ao passar o cursor do mouse sobre o título do estilo.

Voltar ao sumário



Confirmando estilo e atualização de citações

No LibreOffice, ao 

clicar no botão de 

preferências na barra 

do Zotero (destaque 

em azul), na janela 

que se abrirá você 

pode confirmar qual 

estilo está sendo 

usado no documento 

(destaque em laranja) 

e também se está 

marcado “Atualizar 

citações 

automaticamente 

(destaque em verde).

Voltar ao sumário



Confirmando estilo para exportar referências

No menu 

superior do 

Zotero, em 

“Editar” > 

“Preferências”, 

você pode 

decidir o estilo 

que quer adotar 

para exportar 

referências 

(destaque em 

laranja).

Voltar ao sumário



Criando arquivo para listar referências

Se você quiser criar uma lista de referências em um arquivo, com os dados de alguns 

ou todos os itens de sua biblioteca do Zotero, você pode selecionar os itens 

desejados, clicar sobre eles com o botão direito do mouse, e escolher a opção “Criar 

bibliografia a partir dos itens selecionados”.

Voltar ao sumário



Criando arquivo para listar referências

Se abrirá uma janela, então 

defina/confirme o estilo (destaque em 

rosa), o modo de saída como 

“Bibliografia” para gerar lista de 

referências, e, depois, escolha como 

deseja salvar: 

● se prefere criar automaticamente 

um arquivo em RTF (destaque em 

laranja) ou HTML, 

● se deseja imprimir diretamente, ou 

● se prefere copiar para área de 

transferência e colar em arquivo 

aberto no editor de texto (destaque 

em azul). 

Marque OK para concluir.

Voltar ao sumário



Incluindo links de artigos nas referências
Ao clicar no botão de preferências na barra do Zotero, na aba “Citação” você pode confirmar a 

inclusão dos links nas referências, ao selecionar “Incluir URL de artigos impressos na referência”.

Voltar ao sumário



Visão clássica x caixa vermelha
O Zotero traz automaticamente a caixa vermelha de digitação para busca de fontes de citação, 

mas você pode modificar para a versão clássica se desejar.

Voltar ao sumário

Durante a edição de um documento, você pode clicar com o botão 

direito do mouse sobre o “Z”, no lado esquerdo da caixa 

vermelha, e escolher a opção “Visão clássica”.

Se desejar tornar essa decisão 

padrão para todos os 

documentos, 

em “Preferências”, 

na aba “Citação” > 

“Processadores de texto”, 

deixe marcada a opção “Utilizar 

a caixa de diálogo de adição de 

citação clássica”.



Inserindo fonte(s) de citação com autoria
Mantenha aberto o programa do Zotero e o arquivo/documento que quer editar no Libre Office para incluir 

fontes de citação usando o Zotero. 

Onde deseja incluir a fonte de citação com autor e data, posicione o cursor do mouse (destacado em azul na 

figura abaixo, na parte superior à direita). Clique no primeiro botão à esquerda da barra do Zotero no 

LibreOffice (destaque circular em verde na parte superior esquerda), e surgirá a caixa de busca do Zotero em 

uma nova janela do programa (destacada no retângulo verde). Digite dentro da caixa palavra(s) do título, 

autoria(s) ou outra informação que ajude na localização do texto (destaque circular em roxo) e clique na 

opção desejada entre as que surgirem após a digitação. 

Voltar ao sumário

Para incluir mais de uma fonte (fazer uma citação indireta), digite novamente na 

caixa e vá inserindo as fontes desejadas. Clique com botão direito para checar se 

está selecionado “Manter as fontes ordenadas” para as fontes ficarem no padrão de 

ordem alfabética por inicial de autoria de cada texto.



Inserindo fonte(s) de citação sem autoria

Mantenha aberto o programa do Zotero e o arquivo/documento que quer editar no Libre Office para incluir 

fontes de citação usando o Zotero. Onde desejar incluir a fonte de citação sem autoria, posicione o cursor do 

mouse onde irá a indicação de data, e quando surgir a caixa vermelha, junto ao“Z” abra a opção “Versão 

clássica”.

Voltar ao sumário

Marque “Omitir o autor” (destacado em 

vermelho na figura ao lado, na parte inferior 

à direita), e na caixa de busca (destacada no 

retângulo azul), digite as informações para 

localização das fontes: palavra(s) do título, 

autoria(s) ou outra informação que ajude na 

localização do texto, clique na opção 

desejada entre as que surgirem após a 

digitação, e depois em OK.

Aguarde a abertura da janela “Adicionar/editar citação”. 



Inserindo página na fonte de citação com a 
caixa

Se precisar inserir número(s) de página(s) na fonte da citação escolhida na caixa vermelha, 

clique sobre essa informação e aparecerá uma janela pop-up (destaque em roxo). 

No destaque em verde, o campo “Página” (círculo inferior em laranja), onde poderá informar 

o(s) número(s) de página(s)*.

A fonte de citação se atualizará com essa informação, como fica exposto na caixa vermelha.

Voltar ao sumário

*Indique intervalos de 

páginas com um 

pequeno traço entre os 

números, sem espaço, 

como no nosso exemplo.

Ex: 39-40



Inserindo página na fonte de citação com a 
clássica

Caso utilize a versão clássica, na janela “Adicionar/editar citação” (destaque em 

roxo), digite, no campo “Página” (destaque em verde), o número de página ou do 

intervalo de páginas*, e clique em OK. 

A fonte de citação se atualizará com essa informação.

Voltar ao sumário

*Indique 

intervalos de 

páginas com um 

pequeno traço 

entre os números, 

sem espaço, como 

no nosso 

exemplo.

Ex: 39-40



Inserindo apud na fonte de citação com a 
caixa

Se precisar inserir uma citação 

que está citada no texto que 

está consultando, é preciso 

indicá-lo antes de apud 

(=“citado por”), e após o apud 

indicar o texto que está 

consultando. 

Voltar ao sumário

Para isso, digite no parágrafo as informações que tiver da fonte do texto citado (autor, data e 

página, se tiver), e posicione o cursor após essa informação no seu parágrafo, e depois clique 

no botão do Zotero para incluir apenas a fonte da citação texto que está consultando (da 

mesma forma como ilustrado no slide anterior). Clique na fonte inserida e, ao abrir a janela 

pop-up para incluir detalhes, no campo “Prefixo” digite apud, assim as informações das duas 

fontes ficarão incluídas corretamente.

Para mencionar no padrão ABNT, com itálico, utilize a Visão clássica (veja próximo slide).



Inserindo apud na fonte de citação com a 
clássica

Se precisar inserir uma citação que está citada no texto que está consultando, é preciso indicá-lo antes de 

apud (=“citado por”), e após o apud indicar o texto que está consultando. Para abrir a versão clássica, clique 

no botão do Zotero e escolha “Visão clássica”. Ao abrir a janela pop-up para incluir detalhes, no campo 

“Prefixo” digite apud (destaques em roxo).

Voltar ao sumário

Para seguir o padrão ABNT, clique em “Mostrar editor” 

(destaque em laranja, acima), selecione a palavra 

apud na caixa de edição de texto, e escolha grafá-la 

em itálico (destaque em azul), clicando em “I” 

(destaque em vermelho), e depois em OK.



Gerando a lista de referências (“Bibliografia”)
Para inserir a lista de referências, clique no segundo botão da barra do Zotero a partir da 

esquerda (destaque menor em azul), que a lista será gerada (destaque maior em azul).

Para as referências que precisam de indicação de data de acesso, inclua manualmente essa 

informação, como destacamos em laranja abaixo.

Voltar ao sumário

Se incluir mais fontes de referências após gerada a lista de referências, o programa 

deve atualizá-la automaticamente, mas há também a opção de clicar no terceiro botão 

a partir da esquerda na barra de botões do Zotero (destacado na imagem à esquerda). 


