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O que é o 

Movimento 

Wikimedia ? 



Totalidade das pessoas, atividades e valores ligados aos projetos da Wikimedia. 

incluindo os que contribuem e consomem o seu conhecimento livre. 



O que é a 

Fundação 
Wikimedia ? 



A  Wikimedia Foundation, Inc. é uma organização sem fins lucrativos dedicada a 

encorajar o crescimento, desenvolvimento e distribuição gratuíta de conteúdo em 

várias línguas, e fornecer o conteúdo completo destes projetos baseados em 

wiki para o público sem custo. A Wikimedia Foundation opera alguns dos 

maiores projetos referência de edição colaborativa no mundo,  

incluindo a Wikipedia, a qual está entre os  

5 maiores sites do mundo em tráfego. 
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Fundação Wikimedia - Tela principal do site internacional 

Strategic Plan 2015 e Annual Report 2011 nos Anexos  



Wikimedia - Principais projetos e sites de apoio 



Wikipedia - Principal projeto da Fundação Wikimedia 



Wikipedia - 5o maior site do mundo em visitação 

Mais de 450 milhões de acessos / mês 



Fundação Wikimedia foi escolhida a ONG número 1 do mundo em 2012 

pelo The Global Journal, principal referência na área. 



O que é a 

Wikimedia 
Brasil ? 



O Movimento Wikimedia Brasil é um espaço para voluntários organizarem 

atividades que, alinhadas à visão do Movimento Wikimedia, promovam 

a produção e difusão colaborativa e inclusiva de conhecimento livre 

no Brasil, seja em português, nas línguas indígenas 

ou em outras línguas. 
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A Wikimedia Brasil realiza ações continuamente em todo o país. 



Entre estas ações destacam-se os congressos e workshops. 



A Wikimedia Brasil colabora e unifica os esforços de diversos grupos e 

iniciativas nas áreas de conhecimento e informação digital. 



O que é a 

Wikimedia 
Iberocoop ? 



A Iniciativa de Cooperação Regional para a Ibero-América (Iberocoop) propõe-se 

reunir os capítulos locais já formados na região e os grupos de trabalho que 

procuram criar um, fomentando a colaboração e o intercâmbio de experiências.  

A Ibero-América é uma área estratégica onde a organização do movimento 

Wikimedia é ainda um grande desafio. Acreditamos que a melhor forma  

de o vencer será através de uma iniciativa que abarque não apenas 

os capítulos estabelecidos mas também os grupos 

informais existentes. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Logo_Iberocoop.svg


A primeira Iberocoop foi realizada em 2011 na Argentina, tendo ocorrido na Universidad 

Nacional de La Plata em Buenos Aires. 

 

A Iberocoop 2012 está sendo encabeçada pelo Brasil, que apresentou uma candidatura 

sólida e com perspectivas realistas para que fosse realizado em São Paulo. 

 

Para tanto, são necessários uma série de recursos, destacando espaço físico e 

infraestrutura digital, além de uma equipe de voluntários extensa. 
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Acreditamos que o Centro Cultural São Paulo, onde já ocorreu um evento da Fundação 

Wikimedia para 600 pessoas em 2008, seria o local ideal para a realização 

deste evento devido a inúmeros aspectos. 

 

Os principais são o próprio conceito do CCSP como difusor de conhecimento ao longo de 

30 anos de sua existência, o design de suas instalações que possibilita a visualização 

e integração entre participantes e demais visitantes, as possibilidades de layout 

de montagem do evento devido a amplitude dos espaços internos e externos e, 

por último mas não menos importante, a localização física central e de fácil 

acesso principalmente para o público acadêmico e estudantil. 
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A Iberocoop 2012 está sendo organizada de forma profissional e compatível  com a 

importância de um evento acadêmico internacional deste porte merece. 

 

Acreditamos também que devido ao perfil deste evento aliado a alguns dos visitantes 

estrangeiros, que já foram destaques em outras palestras e até na Campus Party 

2012, será possível atrair mídia especializada através de campanhas 

específicas de assessoria de imprensa, as quais resultarão em uma  

imagem ainda mais positiva para o CCSP e ajudando a construir 

uma referência de cultura digital para o espaço. 
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Data 

28.04.2012 - 30.04.2012 

 

Participantes 

50 participantes, programa de grants para voluntários Wiki + potenciais parceiros 

Total aproximado: 75 pessoas originadas de mais de 15 países diferentes. 

 

Espaco Físico e Layout 

Espaço aberto e coberto visando o máximo de integração entre os participantes; 

75 cadeiras, com montagem em auditório, para abertura e encerramento dos trabalhos; 

04 grupos de 20 cadeiras e bancadas para as áreas de discussão; 

Pontos de energia elétrica nas bancadas das áreas de discussão 

 

Recursos Multimídia e Rede 

01 projetor WXGA de 7000 ansi lumens; 

04 projetores XGA de 4000 ansi lumens; 

01 tela de projeção de 200 polegadas; 

04 telas de projeção de 100 polegadas; 

01 mesa de som com 8 canais, conexões para micro, 3 microfones sem fio, 2 caixas frontais; 

Rede Wi-Fi; 
 

 

* Recursos que seriam disponibilizados pelo CCSP. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Logo_Iberocoop.svg


Muito Obrigado! 
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