
Tutorial para uso da biblioteca temática 
sobre o Coronavírus no Zotero 
 

Veja como fazer nos tutoriais a seguir: 

 Como fazer uma busca na biblioteca temática sobre o coronavírus no Zotero; 
 Como acessar os documentos em texto completo que estão anexados às referências; 
 Como exportar uma lista de documentos em formato de bibliografia. 

 

Como fazer uma busca na biblioteca temática sobre o coronavírus no 
Zotero: 

1. A busca deve ser feita digitando um termo no campo destacado na figura baixo. A busca 
padrão é feita nos campos “Título, Autor e Ano” do documento. Mas é possível mudar esta 
configuração e realizar a buscar por assunto, palavras do resumo ou qualquer campo. 

 

 

2. Para buscar em outros campos clique no ícone da lupa e em seguida escolha a opção 
“Everything”. 

 

 

3. Agora digite o termo e aguarde, a busca é feita automaticamente. O resultado é 
apresentado na coluna do meio, e a quantidade de itens encontrados aparece no lado 
direito da tela. 



 

 

4. Também é possível limitar a busca por “Pastas” da biblioteca. Para isso, antes de digitar o 
termo, selecione a pasta desejada e a busca será feita apenas neste conjunto de 
documentos. 

 

 

 

  



Como acessar os documentos em texto completo que estão anexados às 
referências: 

1. Ao acessar o link para a biblioteca temática sobre o coronavírus, desenvolvida no Zotero, 
será exibida a seguinte tela: 

 

 

2. Para acessar o texto completo de um referência, primeiro clique no documento que deseja 
ler. Note que ele ficará selecionado e destacado na cor azul e no lado direito da tela serão 
exibidas todas as informações sobre o documento, como o tipo do documento, nome dos 
autores, título da publicação e etc. 

 

 

3. Em seguida clique na guia “Attachments”, localizada no lado superior direito da tela, 
observe que serão listados dois (ou mais) ítens. 
Atenção: o item com o link de acesso ao documento em texto completo tem este ícone 



, e é diferente do item que é identificado como PDF  . 
 

 

 

4. Agora clique no item que tem o link de acesso, ele ficará selecionado e destacado na cor 
azul (nº 1 na figura abaixo). Note que existe um símbolo de um pequeno quadrado com 
uma seta apontando para cima (nº 2), clique neste símbolo e o documento em texto 
completo será aberto em uma nova aba do seu navegador. 

 

 

5. Na figura abaixo vemos o documento do exemplo acima, aberto em uma nova aba do 
navegador.  



 

 

 

  



Como exportar uma lista de documentos em formato de bibliografia: 

1. Ao visualizar uma quantidade de documentos, é possível gerar uma lista deles em um 
formato bibliográfico, como por exemplo em Vancouver ou ABNT. Para isso selecione os 
documentos que deseja listar, clicando no primeiro, depois segurando a tecla SHIFT no 
teclado, e por fim clicando no último documento que deseja listar. 

 

 

2. Depois clique no ícone dos livros que está em destaque na figura abaixo. 

 

 

3. Será apresentada a seguinte tela. Em princípio a bibliografia é exibida no norma “Modern 
Language Association 8th edition”, mas é possível gerar sua lista de referências em outras 
normas. 



 

 

4. O Zotero possui um repositório com mais de 9.600 normas e estilos. Para mudar a norma 
de exibição da sua bibliografia clique no ícone da seta destacada na figura e em seguida 
escolha a opção “9.600 other styles avaliable...”. 

 

 

5. Será apresentada a seguinte tela: 



 

 

6. Digite o nome da norma que deseja utilizar para exibir sua bibliografia, como 
“Vancouver”.por exemplo, e em seguida clique no botão azul “Add” para incluir a norma. 

 

 

7. Pronto, a norma foi instalada. Agora clique no ícone do X para fechar esta janela, como em 
destaque na figura abaixo 

 

 

8. Agora clique novamente no ícone dos livros, como destacado na figura abaixo: 



 

 

9. Agora clique no ícone da seta destacada na figura abaixo, e em seguida escolha a opção 
“Vancouver”. 

 

 

10. A bibliografia será feita na norma desejada. Para copiar a bibliografia para a “´área de 
transferência” clique no botão azul “Copy to Clipboard”. 



 

 

11. A bibliografia será copiada, por fim basta colar (utilizando o atalho Ctrl+V do teclado) esta 
lista de referência no programa que desejar, como em um editor de textos ou no corpo de 
um e-mail e etc.  

 

 

12. No exemplo da figura abaixo a bibliografia foi colada no editor de textos Microsoft Word. 



 


