
1 
 

Usando o Zotero 
Um roteiro para uso do estilo 

 “Associação Brasileira de Normas Técnicas 
 - Universidade Federal de Juiz de Fora” 

 
 

Elaboração: Felipe Oliveira 
Gustavo Mol 

Maria Daibert  
GET Luiz Gonzaga 

Engenharia de Produção / UFJF 
 

 
É possível que o usuário crie seus próprios itens no Zotero, como por exemplo: livro, 
artigo de periódico, tese, seção de livro, caso, entre outros. Cada item tem seus campos 
específicos a serem preenchidos e, para o código que criamos, existem certas 
particularidades. 
 

Autor  
 
Para preencher o campo autor, escreva o sobrenome no campo “último” e o restante em 
“primeiro”. É importante manter desta forma, pois senão o programa fará a referência 
de forma incorreta. Para adicionar um ou mais autores, basta clicar no ícone com um 
“+”.  
Os documentos elaborados por vários autores, com um responsável intelectual 
destacado (Organizador, Editor, etc), podem ser referenciados, basta clicar em “Autor” 
e escolher. (Se o autor do item já tiver sido referenciado, não há como marcar editor ou 
organizador pois estes têm menor prioridade no programa) 
 
Quando o item for capitulo de livro:  

• Autor = autor do capitulo 
• Autor do livro = autor do livro 

 
 

Título 
 
Para adicionar o título, vale ressaltar uma importante questão. Segundo as normas para 
elaboração de TCC da UFJF, se o título da obra possuir “:” , é necessário que nas 
referências a sentença que está antes dos “:” esteja em negrito, e a que está depois fique 
normal. 
 
Exemplo: 
 

FRITZEN, Silvino José. Relações humanas interpessoais: nas convivências grupais e 
comunitárias. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
  
Para fazer isso, basta digitar a parte antes dos “:” em “Título” e a parte depois dos “:” 
em “Extra”. 
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Editora 
 
Se houver mais de uma editora, segundo as normas da UFJF, deveria ser referenciado da 
seguinte maneira: 
 

REIS FILHO, Olivia Lemos dos; FARIAS, Kathia Lourenço de. IRPJ e CSLL: empresas 
tributadas pelo lucro presumido: aspectos gerais. São Paulo: Lex; Curitiba: CENOFISCO 
Ed., 2006. 

 
Neste caso, o Zotero dispõe de um único campo para a editora, não sendo possível 
referenciar duas ou mais editoras no formato que a UFJF pede. Então, o usuário deverá 
corrigir manualmente a sua referência.  
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Particularidades de cada item 
 
Autor Entidade 
 
Exemplo: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do 
Brasil. 10. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: R. dos Tribunais, 2005. 
 
Para autor entidade, usar o tipo “Livro”. 
BRASIL = último nome 
Constituição (1988) = primeiro nome 
Constituição da Republica Federativa do Brasil = título 
10. ed. rev. atual. e ampl = extra 
 
Séries e Coleções 
 
Exemplo: OLIVIA, Alberto. Anarquismo e conhecimento. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
2005. 81 p., 18 cm. (Passo-a-passo, 58). 
 
Passo-a-passo = serie 
58 = número da série 
 
Trabalhos e Coleções 
 
Exemplo: AWAD, Hani Zehdi Amiene. Ciranda da recreação. In: CONGRESSO 
CATARIENENSE DE CIENCIA DA SAÚDE, 1., 2004, Joaçaba. Anais... Joaçaba: Ed. 
UNOESC, 2004. p. 22. 
 
Tipo de item: Conferência  
Colocar “Congresso Catarinense de Ciência e da Saude” em : "Nome da Conferencia" 
Colocar o 1 e o " . " em:  “Série”. 
 
Artigos de Periódicos  
 
Exemplo: NOGUEIRA, Roberto Passos. Para uma analise existencial da saúde. 
Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 10, n. 20, p. 333-345, jul./dez. 
2006. 
 
Colocar “Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu em: "extra" 
Colocar : Para uma análise existencial da saúde em "”titulo” 
Colocar: Interface: em "título da publicação” 
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Documentos Jurídicos 
 
Exemplo 1 
BRASIL. Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 11 set. 2006. Seção 1, p. 1. 
 
Tipo: "legislação" 
BRASIL em : ”Último nome” 
Adicionar no campo "Título" o título e a data de criação da lei. 
Colocar editora em “histórico”   
Colocar lugar em “extra” 
 
Exemplo 2 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. In:_______. Súmulas. São Paulo: 
Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p.16. 
 
Usar o tipo:”Seção de Livro” 
O usuário deverá  escrever o "In:____" 
 
Exemplo 3:  
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº. 181636-1, da 6a. Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 
1994. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 
103, p. 236-240, mar. 1998. 
 
Usar tipo "Legislação", mas a parte: Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais 
Federais,, ficará em negrito, o usuário deverá corrigir. 
 

Mapas 
 

Exemplo: IBGE. Estados do Ceara, Rio Grande do Norte e Paraíba. Rio de Janeiro, 
[2006]. 1 mapa, color., 42 cm x 60 cm. Escala 1:1.500.000. 
 
Colocar essas informações ("1 mapa, color., 42X60 cm)  em : "Extra". 
 
CDs 
 
Exemplo: CZERNY, Carl. Music for organ. [São Paulo]: Paulus, 2001. 1 CD. 
Acompanha encarte em português e inglês. 
 
Usar o tipo: "Verbete de Dicionário" 
O usuário deverá escrever o lugar entre chaves se quiser que assim apareça. 
Colocar o numero e CD em :"ISBN" 
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Documentos eletrônicos via internet 
 

Exemplo: CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria do sistema jurídico: direito, 
economia, tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. Disponível em: 
<http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/POR/USP/USP/MONO/ 
FULL/1429867?>. Acesso em: 28 fev. 2006. 
 
Colocar o site em: “URL” 
Data em: “Data de acesso” 
 
Documentos disponíveis em CD-Rom 
 

Exemplo: ALVES, Rubem. Rubem Alves: audiolivro. Curitiba: Nossa Cultura, 2005-
2006. 4 CD-ROM. 
 
O usuário deverá usar o campo "ISBN" e escrever o n° de cds e escrever CD-ROM na 
frente. Ex: "4 CD-ROM" 
 


