
COLOQUE AQUELA SUA FOTO 
FANTÀSTICA NO WIKI-VERSO 

1. ENCONTRE UMA FOTO DE 
SUA AUTORIA 
Isso geralmente significa que você tirou a foto ou 
tem absoluta certeza de que você (sim, você) 
possui os direitos legais sobre ela.

2. VÁ PARA O WIKIMEDIA 
COMMONS 
Commons (https://commons.wikimedia.org) é onde 
se encontram todas as imagens para os vários pro-
jetos ligados à Wikipédia. Use os links no topo à 
direita para entrar com sua conta ou criar um novo 
usuário. 

3. CARREGUE E LICENCIE 
SUA IMAGEM 
No menu à esquerda, clique em "Carregar ficheiro" 
(ou "Enviar arquivo") para ir ao Upload Wizard, que 
vai guiá-lo com alguns passos fáceis de seguir para 
colocar sua foto online!

Você tirou uma foto que pode ser útil na Wikipédia? 

Veja como a doar, publicando na Internet. 

Uma boa foto para a Wikipédia é original, clara e útil.

A maravilhosa 
palestrante da 
conferência para a 
qual você foi 

A construção histórica 
pela qual você passa 
todo dia a caminho do 
trabalho 

A planta rara que pode 
ser encontrada apenas 
naquela colina perto de 
sua casa 

Tenha a certeza de dar 
um nome claro ao 
arquivo, como "Foto de 
rosto desta Pessoa 
Maravilhosa", e uma 
descrição completa e útil.

Deixe claro quem tirou a 
foto e escolha uma boa 
licença para reutilização. 

Dê ao arquivo algumas 
categorias para ajudá-lo 
a se adequar, como 
"Escritores do Zimbábue" 
ou "Parques do 
Tennessee". 

4. APROVEITE SEU 
MOMENTO DE GLÓRIA 
Você acabou de tornar a Internet um lugar melhor, 
mais amigável e mais educativo. 

É assim que se faz! 
`

Criamos este gráfico para fins educacionais. A imagem é "Annapurna at Night" pelo usuário do Wikimedia Commons sashan116, sob a licença CC-BY-SA 4.0. Saiba mais em creativecommons.org.
Ícones obtidos do Noun Project. “Photo stack” por Nanda Ririz; “Picture” por Nanda Ririz; “Smile” por Evgeny Filatov; “Mosque” por Vectors Market; “Plant” por Royyan Wijaya; “upload image” 

por Deepz; “quill” por Mary Bowie; “Globe” por iconsphere; “categories” por Marie Van den Broeck; “Medal” por iconsphere.


