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TÓPICOS
• Conhecimento livre
• Movimento Wikimedia
• Conhecendo a Wikinotícias
• Edição



Cultura Livre



DEFENDE QUE TODO 
BEM CULTURAL, 
CIENTÍFICO E  
TECNOLÓGICO  
PRODUZIDO DEVE 
PERTENCER A TODA A 
SOCIEDADE.



Liberdades



UTILIZAÇÃO
ESTUDO

DISTRIBUIÇÃO
MODIFICAÇÃO



Como garantir
as LIBERDADES?



ter  
formato livre, 
e ter  
fonte  
de dados.

não ter  
restrição 

técnica ou 
legal.



Movimento Wikimedia



pessoas e grupos de pessoas 
compartilhando objetivos comuns 
e atividades relacionados a criar e 
apoiar conteúdo de conhecimento 
livre educativo.



Objetivo 

"Imaginamos um mundo em que cada ser 
humano possa livremente compartilhar a soma 

de todo o conhecimento."





Pessoas 

Leitores: 20 bilhões/mês
Voluntários: 9,5 mil/177 
Contratados: 300
Desenvolvedores: 400





Atividades
GLAM
WIKI LOVES MONUMENT
FESTIVALSOMMER 
OFICINAS 
WIKI LOVES EARTH

JORNADAS FOTOGRÁFICAS
WISSENSWERT 

WIKI TAKE YOUR CITY 
MARATONAS DE EDIÇÃO

LANDTAGSPROJEKTS 

EDIÇÃO DIÁRIA
WIKI PROJECT MED

ENCONTROS 
WIKIMANIA

...



WIKINOTÍCIAS 
A FONTE DE NOTÍCIAS LIVRES QUE TODOS PODEM ESCREVER.



Campo de usuário 
Página de discussão Páginas vigiadas 
Preferências Contribuições Beta

Seu nome de usuário



Seu nome de usuário

Barra lateral 
A barra lateral é o 

guia dentro das wikis, 
elas facilitam o caminhar 
entre as páginas e entre 
as wikis.



Seu nome de usuário

Página de discussão 
botão para acessar a 

página de discussão.



Seu nome de usuário

Local para iniciar uma nova notícia 
Para facilitar a criação de notícias, foi 

criada essa caixa para inserir o nome da 
notícia.



Seu nome de usuário

Notícias em destaque 
notícias escolhidas 

pela comunidade para 
se destacarem

Outras notícias em destaque 
notícias também escolhidas pela 

comunidade  para se destacarem.



Seu nome de usuário

Últimas notícias 
Notícias adicionadas automática-

mente quando publicadas.



Estrutura de 
uma NOTÍCIA



Botões de editar, histórico, vigiar,... 
botões que possibilitam acessar a 

área de edição, o histórico, a seleção 
para vigiar a página, e outras ferramen-

tas, como mover.



Campo da notícia 
espaço de desen-

volvimento da notícia, 
incluíndo imagens, 

vídeos e outras mídias. 



Seção de fontes 
local onde ficam 

listadas as fontes utiliza-
das na construção da 

notícia.



Categorias 
A lista de categori-

as em que a notícia se 
encaixa, selecionada 

manulamente.



Compartilhar 
facilitador para divulgação da 
notícia nas redes sociais



Ufa!  
AGORA VAMOS EDITAR!











Negrito
e 

Itálico



para negrito aperte o  

N



ou no campo de edição escreva:  

palavra



ou no campo de edição escreva:  

‘‘‘palavra



ou no campo de edição escreva:  

‘‘‘palavra’’’



para itálico aperte o  

I



ou no campo de edição faça:  

‘‘palavra’’



‘‘‘‘‘palavra’’’’’

Para inserir  
negrito e itálico



Ligações  
internas  

e  
externas



Ou coloque o nome da página entre [[ ]] 

[[página]]



Ou coloque o link da página entre [ ] 

[http://página.com]





Listas 

Sem marcadores
Com marcadores 

Númericas



 

:Item 1
:Item 2
::Subitem de 2

Sem marcadores



 

*Item 1
*Item 2
**Subitem de 2

Com marcadores



 

#Item 1
#Item 2
##Subitem de 2

Com marcadores númericos



Categorias



Categoria



[[Categoria:Nome da categoria no plural]]



WikinambásTribo com o espírito da construção e saber livres. wikinambas.orain.org

/wikinabas
@wikinabas

Conteúdo sob licença Cc-by-sa.3.0 
por Wikinambás diponível em: http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Ofici-
na_rápida_Wikinotícias.pdf 

Imagens utilizadas (vide a licença): 
 
Slide 12:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Wikimania_2011_-_Group_Pic-
ture_%282%29.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File: Wikimania_2012_Group_Photo-
graph-0004.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File: Wikimania_2013_Group_Photo-
graph.jpg 

Slide 14: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Keleti_fények_....jpg 
 
Slide 15: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Horizonte_2013_0039.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Rear_side_of_Tajmahal.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
MHG_Britta_Willig_8.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Work_in_the_computer_lab.jpg 
 
Slide 50: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Matryoshka_dolls_in_Budapest.jpg


