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1 INTRODUÇÃO
Este guia se aplica ao gerenciador bibliográfico Zotero (www.zotero.org) e tem por base
as Diretrizes para Normalização dos Trabalhos Acadêmicos Apresentados na
FACE/UFMG (BARROCA, 2011) 1. O Zotero faz uso de diversos estilos normativos
(ABNT, APA etc.), sendo aqui abordado o estilo:

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) – FACE

O estilo está disponível para instalação no repositório de estilos do Zotero
(www.zotero.org/styles) 2, conforme indicado a seguir:

1

2

Passo 1: no campo “style search” pesquise as palavras “abnt ufmg”.
Passo 2: Para instalar o estilo, basta clicar sobre o mesmo. O estilo possui duas
variações: (a) autoria abreviada (ex. MENDES, J.) e (b) autoria completa (ex. MENDES,
José). Ambas as possibilidades são consideradas pela normalização da FACE.
1

Disponível para download em:
http://www.face.ufmg.br/portal/files/biblioteca/Manual_normalizacao_FACE.pdf
2
O estilo só poderá ser instalado se o Zotero propriamente dito já estiver em operação. Informações
sobre download, instalação e utilização do Zotero encontram-se no Guia de Iniciação Rápida,
disponível no endereço eletrônico: https://www.zotero.org/support/pt/quick_start_guide

4
Particularmente, no que se refere às citações e referências baseando-se no estilo ABNT
UFMG-FACE, cabem algumas considerações:

Consideração
Em um mesmo texto, citações de autores
diferentes com o mesmo sobrenome serão
sempre submetidos à eliminação de
ambiguidades.

Exemplos
MAIA, José. Organizações: poder e hierarquia. São
Paulo: Saraiva, 2010.
MAIA, Pedro. Burocracia. São Paulo: Saraiva, 1987.
Em qualquer parte do documento, os autores serão
citados como MAIA, J. (2010) e MAIA, P. (1987).

No cadastro, não é necessário que o
sobrenome do autor esteja todo em maiúsculo
(ou somente a primeira letra). O estilo definirá
automaticamente que o sobrenome seja
escrito em maiúsculo. Ademais, os prenomes
podem ou não serem abreviados, conforme o
estilo em questão (autoria completa ou
abreviada).

Estilo autoria completa:
MAIA, José. Organizações. São Paulo: Saraiva,
2010.

O estilo utiliza apenas “itálico” para destacar
os títulos. Caso o usuário deseje utilizar o
“negrito”, deverá fazê-lo manualmente, direto
no editor de texto (Word, Writer etc.), após as
referências terem sido geradas. Outro aspecto
é que a referência “automática” gerada pelo
Zotero não identifica os dois-pontos (:) que
separam título de subtítulo. Desse modo, título
+ subtítulo são sempre colocados em itálico.
Neste caso, assim que a lista de referências
for gerada, o usuário deverá retirar o itálico
dos subtítulos manualmente.

De:
Organizações: poder e hierarquia

Para a maioria dos itens de referência (livros,
jornais, teses etc.), basta preencher os
campos “URL” + “Data de Acesso” para que
as mesmas sejam inseridas. Em específico,
os artigos de periódicos necessitam de uma
configuração adicional, conforme
demonstrado na p.11.

MAIA, José. Organizações. São Paulo: Saraiva,
2010. Disponível em:
<www.saraiva.br/organizações>. Acesso em: 15 jul.
2009.

Estilo autoria abreviada:
MAIA, J. Organizações. São Paulo: Saraiva, 2010.

Para (itálico retirado manualmente):
Organizações: poder e hierarquia

Estes e outros detalhes serão abordados a seguir, considerando cada tipo de item
de referência (livro, artigos etc.).
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2 ITENS DE REFERÊNCIA
2.1

Livros

2.1.1 Livros completos
RIAHI-BELKAOUI, Ahmed. Accounting theory. 5th. ed. Australia: Thomson, 2004.

Selecione o “tipo do
item” = Livro
Nos casos de múltiplas
autorias, basta clicar no
sinal + que uma nova
linha de registro de autor
será adicionada.

A edição é mencionada a partir da “segunda”, na língua
do documento referenciado. Por exemplo, para títulos
em português, o número da edição é inserido em sua
forma cardinal (5). Em inglês, a forma ordinal é adotada
(2nd, 3rd, 4th, sendo que do 4 em diante sempre é
utilizada a abreviatura “th” após o numeral).

Observe que no cadastro o prenome está
completo. Mas, quando a referência for gerada no
estilo “autoria abreviada”, o prenome será
automaticamente abreviado. O cadastro também
pode ser realizado já com o prenome abreviado:
RIAHI-BELKAOUI, A.
No entanto, o estilo “autoria completa” somente
gerará as referências caso o nome do autor tenha
sido inserido por completo.

ROGANTE, S. Mercado financeiro brasileiro: mudanças esperadas para adaptação a
um ambiente de taxa de juros declinantes. São Paulo: Atlas, 2009. (Série academiaempresa, 6).
A referência “automática” gerada pelo Zotero
não identifica os dois-pontos (:) que separam
título de subtítulo. Deste modo, sugere-se que
ao final da produção do documento o autor
verifique a lista de referências e,
MANUALMENTE, retire o itálico do subtítulo.
Este procedimento se aplica a qualquer item de
referência (artigos, teses etc.).
Na interface de cadastro, o sobrenome do autor
pode ser preenchido todo em maiúsculo, ou
apenas com a primeira letra em maiúsculo (
“ROGANTE” ou “Rogante”). Isso, pois, é o estilo
utilizado que determinará que o sobrenome na
referência seja gerado em CAIXA-ALTA.
Quando o livro em questão possuir série, basta
preencher os respectivos campos (Série +
Número na série).
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2.1.2 Capítulo de livros
FARAH, M. F. S. Estratégias de adaptação à crise: tendências de mudança no
processo de trabalho na construção habitacional. In: RIBEIRO, L. C. de Q.;
AZEVEDO, S. de (Org.). A crise da moradia nas grandes cidades: da questão da
habitação à reforma urbana. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1996. p. 49-71.
A referência é gerada com o “DE” em maiúsculo.
Sugere-se que ao final da produção do documento o
autor verifique a lista de referências e,
MANUALMENTE, converta para minúsculo.

Selecione o “tipo do item” =
Seção de livro

Nos casos de capítulos de livros que constem de
livros organizados por outros autores, basta clicar no
sinal + que uma nova linha de registro de autor será
adicionada.
Também será necessário alterar o tipo de
participação para “organizador”.
Nos casos em que houver “editor” (Ed.),
“compilador” (Comp.) ou “coordenador” (Coord.),
assim que as referências forem geradas, o usuário
deverá substituir MANUALMENTE o termo (Org.)
pelo outro em questão (Ed. / Comp. / Coord.).
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2.2

Verbetes de dicionários e enciclopédias

2.2.1 Verbetes com autoria
HOLLIS, M. Racionalidade e razão. In: OUTHWAITE, W.; BOTTOMORE, T. (Ed.).
Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
p.386.

Verbetes com autoria apresentam
a mesma estrutura de um item
“seção de livro”
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2.2.2 Verbetes sem autoria
ECONOMICISMO. In: BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de
política. 11. ed. Brasília: Editora UnB, 1998. v. 1. p. 116.

O preenchimento dos itens
“Verbete de dicionário” e “Verbete
de enciclopédia” é análogo.
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2.3

Teses e dissertações

ALVES, J. E. D. Transição da fecundidade e relações de gênero no Brasil. 1994. 298
f. Tese (Doutorado em Demografia) – Centro de Desenvolvimento e Planejamento
Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1994.

Selecione o “tipo do item” = Tese
(se aplica a tese, dissertação e TCC)
A diferenciação do trabalho (tese,
dissertação e TCC) deverá ser feita
manualmente.
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2.4

Trabalhos apresentados em conferências

VASCONCELOS, A. M. N. Estatísticas de mortalidade por causas: uma avaliação da
qualidade da informação. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS
POPULACIONAIS, 10, 2008, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: ABEP, 2008.
p. 151-166.

Selecione o “tipo do item” = Conferência
(se aplica a congresso, seminário
encontro etc.).
A diferenciação do “tipo do item”
(congresso, seminário, encontro etc.) se
dá no preenchimento do campo “nome
da Conferência”.
A edição é inserida à parte, no campo
“série”.
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2.5

Artigos

2.5.1 Artigo de periódico
ROCHA, B. de P.; ROCHA, F. Consolidação fiscal nos estados brasileiros: uma
análise de duração. Nova Economia, Belo Horizonte, v. 18, n. 2, p. 193-223, maio
2008. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php >. Acesso em: 15 jul. 2009.
Selecione o “tipo do item” =
Artigo de periódico.
O formato de inserção de data no Zotero é
aaaa-mm-dd. Note que no campo “data”,
mais à direita, constam as letras “a m”, que
sinalizam que o Zotero entendeu a data
como a (ano) e m (mês). Uma limitação é
que o Zotero não aceita meses conjugados
(ex. maio/ago.). O artigo de modelo se
enquadra neste caso. Assim, optou-se por
registrar apenas o mês de “maio”. O
usuário poderia inserir maio/ago
NANUALMENTE nas referências.
Para quaisquer tipos de itens, basta preencher os
campos “URL” e “Data de acesso” para que a
referência do tipo “eletrônica” seja gerada. Em
específico no caso de “artigos”, para que este tipo
de referência seja gerada, é necessário marcar a
opção:
“incluir endereços eletrônicos de artigos...”,
disponível em:
Preferências

O local da publicação
deve ser inserido no
campo “Extra”.

=> Citar => Estilos
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2.5.2 Artigo de jornal
FURBINO, Zulmira. Corretores surfam na onda do boom imobiliário. Estado de
Minas, Belo Horizonte, 13 jul. 2009. Caderno Economia, p. 10.

Selecione o “tipo do item” =
Artigo de jornal
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2.6

Legislação

BRASIL. Lei no 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Brasília, DF, 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm>. Acesso em: 9 maio 2009.

Selecione o “tipo do item” =
Legislação

O local de promulgação da legislação deve
ser inserido no campo “Extra”.

.
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2.7

Trabalhos traduzidos 3

SIMON, H. A. Comportamento administrativo: estudo dos processos decisórios nas
organizações administrativas. Tradução Aluízio Loureiro Neto. São Paulo: FGV,
1996.

A tradução se aplica a qualquer tipo
de item, sendo mais frequente em
livros e artigos de periódicos.
Basta clicar no sinal + que uma nova
linha de registro será adicionada.
É necessário também selecionar o
tipo “tradutor”.

É possível registrar a data original de
publicação, sendo que o Zotero, ao
gerar a referência, irá considerar
apenas a data fora dos colchetes.
Foi anunciado que, em versão futura,
o Zotero lidará com ambas as datas:
Simon, ([1947] 1996).

3

A inserção de nota de tradução não se constitui como elemento obrigatório.
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