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Projeto GLAM
(do inglês Galleries, Libraries, Archives & Museums, «Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus»)

Trata-se de um projeto dedicado a melhorar a cobertura dos projetos 
Wikimedia aos temas relacionados à arte e cultura, em especial às 
atividades em parceria com instituições de educação e cultura como 
as que dão nome ao projeto GLAM.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:GLAM/Projetos

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM/Projetos


GLAM-Wiki Bibliotecas USP

2019 2020

Oficinas em 
nov./dez de 2019
Editatona na Wikipédia

Abril de 2020
Wikidata Lab XXI

Junho de 2020
Assinatura do Termo de Parceria - IME, ECA e FAU. 

Reuniões quinzenais, participação da Sarah (AGUIA-USP).

Setembro e 
Outubro de 2020
Oficinas de Wikipédia/Wikidata 

realizadas por membros do 

GLAM. Participação no curso do 

Wikidata Institute



Objetivos
➔ Melhorar e ampliar o conteúdo

Utilizar o acervo como base de apoio 
para incentivar a melhoria e criação de 
artigos.

➔ Adicionar referências e citações
Orientar sobre a importância das 
citações e referências na construção de 
bons artigos.

➔ Estruturar as informações 
Adicionar e melhorar os dados no 
Wikidata, tanto de pessoas, como de 
instituições, pesquisas, referências, 
documentos, etc.



Atuação 

● Acesso à Informação confiável 

e de qualidade por meio de 

ações envolvendo catálogos e 

acervos das bibliotecas.

● Educação e Informação por 

meio parcerias com sala de 

aula com suporte técnico ao 

desenvolvimento de ações 

utilizando o universo 

Wikimedia.



Terra 
Q2

Enxofre 
Q682

Músico 
Q639669

Acesso à informação - Wikidata



Vahan Agopyan
Q10388666

Trabalha em
P108

Universidade de São Paulo
Q835960

Acesso à informação - Wikidata



Acesso à informação - Wikidata

• Rótulo
• Descrição 
• Declaração

• Propriedade
• Valor (referências, 

qualificadores) 

• Identificadores





Scholia



Os itens do Wikidata possuem identificadores únicos 
- VIAF remete para o Wikidata



Educação e Informação - Wikipédia

Disciplina 
Infoeducação: teoria e 
prática, ministrada no 
CBD/ECA/USP

Bibliotecária Lilian 
Viana como instrutora 
na Oficina de 
Wikipédia

Atuação de 
bibliotecários junto 
aos estudantes



Novos artigos 
Decolonialidade 
Infoeducação



Projeto Wikipédia e Bibliotecas - América 
Latina

https://sandbox.colmex.mx/~silvia/wikimedia2020

https://sandbox.colmex.mx/~silvia/wikimedia2020


Obrigada!
Stela Madruga - 
stela.madruga@usp.br / 
usuário wiki: @ssstela

Para mais informações sobre o GLAM 
entre na página da Wikipédia:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:
GLAM/Bibliotecas_da_USP

mailto:stela.madruga@usp.br

