
  

Uberlândia  - 10 e 11 de outubro 



  

O Projeto Wikipédia na Universidade, faz parte 
do Programa Wikipédia no Ensino, é um esforço 

para auxiliar novos usuários a se tornarem 
potenciais colaboradores, focando os 

professores a usarem a Wikipédia em sala de 
aula e seus alunos que terão de desempenhar 

determinadas tarefas práticas. 



  

Mobilizar e capacitar a próxima geração de criadores e 
administradores do conhecimento humano para contribuir 
com os projetos Wikimedia.

● Melhorar verbetes enciclopédicos

● Atrair novos editores

● Difundir a produção colaborativa de conhecimento livre

● Expandir o Movimento Wikimedia



  

Professores utilizarem a Wikipédia como uma ferramenta 
para ajudar a ensinar seu conteúdo de aula e atingir o 
objetivo de aprendizagem.

Principais ideiasPrincipais ideias

Professores incorporarem a Wikipédia como uma 
ferramenta de edição dentro das aulas.

Nota: as aulas NÃO são sobre a Wikipédia. A edição na Wikipédia
serve como uma ferramenta de suporte para os objetivos de 

ensino do professor.



  



  

Aprendizado dos alunos
● Pensamento crítico
● Escrita informativa
● Colaboração
● Pesquisa
● Habilidades técnicas
● Acesso ao conhecimento
● Interdisciplinaridade
● Internacionalização



  



  



  



  

3 principais diretrizes de conteúdo

●Verificabilidade

●Imparcialidade

●Não publique pesquisa inédita



  

A Wikipédia é uma enciclopédia

●Não é um dicionário

●Não é blog ou rede social

●Não é página de currículos

●Não é um fórum de discussões

●Não é um guia ou manual

●Não é consultório médico

●Não é revista científica

●Não é local para opiniões



  

Princípio da imparcialidade

Nos temas controversos, sempre que 
possível, devem ser apresentados os pontos 
de vista de todos os campos em disputa.



  

Verificabilidade: cite, cite e cite



  

    Conteúdo livre



  

        Obrigado!

Vitor Mazuco – fb.com/vitormazuco

http://educacao.wikimedia.org

    Este obra foi licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 
Unported.
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