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Zotero - Armazenamento  

Por defeito o Zotero 

on-line disponibiliza 

em termos de área 

pessoal um espaço 

de armazenamento 

de 100MB. 

É possível 

aumentarmos esta 

área mas … por 

meio de compra. 



Zotero - Armazenamento  



Zotero - Localizar 

Nas preferências do botão “localizar” no Zotero existe a possibilidade de definir motores 

de busca para localização de artigos on-line . Já vêm pré-definidos alguns mas podemos 

acrescentar outros (da nossa preferência ), é só entrar no site que queremos  e adicioná-lo. 



Zotero - Localizar 



CONFIGURAÇÃO PARA CHROME 



Zotero – para Chrome 

No site do Zotero » 

Documentation » Installation 

Instructions, vai encontrar 

um link para a versão do 

Zotero 3.0 



Zotero – para Chrome 

O Zotero possibilita o 

download do programa 

para uma aplicação 

standalone dissociada 

do Firefox e que será 

instalada ambiente de 

trabalho. 



Zotero – para Chrome 

Conectores para Google Chrome 



Zotero – para Chrome 



Zotero – para Chrome 

A partir do momento em que são instalados os conectores para Chrome, surge o ícone do 

Zotero na barra de endereço. Este botão desaparece mas, cada vez que fazemos uma 

pesquisa numa base de dados surgem na barra de endereço os ícones de captura de 

itens a partir da página de resultados ou, quando dentro de um artigo o ícone de 

captura do artigo. Assim … 



Zotero – Chrome – captura de artigos 



Zotero – Chrome – captura de 1 artigo 

Em ambos os casos é necessário ter o Zotero Standalone ( no ambiente de 

trabalho)aberto . 



Zotero – Standalone 

Não se esqueça de o sincronizar com o seu Zotero on-line 

Para detalhes de utilização do software ver o tutorial Zotero 



Bom Trabalho 

 

Para mais informações 

div.db.helpdesk@fct.unl.pt 
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