
São Paulo, SP 23 e 24 de julho

Organização: Apoio:



WikiCon Brasil é a 
primeira conferência 
para a comunidade 

brasileira!

Site do evento:

w.wiki/4xgK

https://w.wiki/4xgK


Por que uma 
conferência para a 
comunidade brasileira?



Um espaço de integração para a 

comunidade
● Aprofundar relações, desenvolver novas 

amizades e nos fortalecer!

● Uma plataforma para o desenvolvimento de 

competências e novas lideranças espalhadas 

pelo país!

● Estratégia do Movimento 2030 no contexto 

brasileiro: o que queremos para a nossa 

comunidade? Vamos pensar juntos!



Programação do evento



Como a programação foi elaborada?
● Os temas e formatos das sessões foram definidos de 

acordo com uma consulta à comunidade 

● Formação de comitês voluntários, além da equipe de 

organização do WMB

● Esperamos que a programação reflita os interesses e 

necessidades da nossa comunidade!



Capacitações Oficinas para o desenvolvimento de 
competências

Discussões 
estratégicas

Conversas direcionadas para o 
fortalecimento da comunidade

Apresentações
Palestrantes convidados, apresentações 
da comunidade, encontros temáticos e 
painéis de discussão

Integração Apresentações culturais e 
confraternizações para a comunidade



Cravo & Wikidata 

Rosana Lanzelotte

Sábado 
19:00

Domingo
18:00

Cantos do Mundo

Mawaca



Confira a programação 
completa aqui:

w.wiki/57Ne

https://w.wiki/57Ne


Quem está na WikiCon 
Brasil?

Dados demográficos



Origem

30+ cidades brasileiras

5 regiões



Distribuição por gênero



Distribuição por raça/cor declarada



Distribuição por preferências alimentares



Distribuição por grupo declarado



Distribuição por familiaridade com a 
Estratégia do Movimento 2030



Instruções práticas para 
todos os participantes



Protocolos de COVID

Apresentação do atestado de vacinação 

com esquema completo (1ª e 2ª doses) 

contra COVID-19

● Obrigatório o uso de máscaras 

durante a permanência nos 

espaços do evento.



Wi-fi

● O Goethe-Institut enviou por  e-mail um login e 

senha para acessar o wifi do espaço.

● “Benutzername” é o nome de usuário para 

acessar a rede e “kennwort” indica a senha que 

vocês devem usar.

● Esse login é individual e é válido para todo o 

final de semana.



Computadores

Temos réguas espalhadas pelo espaço 

do evento para que vocês possam 

conectar as baterias ou até mesmo 

carregar os seus celulares.



Programação individual

● Todos receberam no começo desta semana um email 

com as suas agendas individuais e indicando se você 

tem alguma sessão para conduzir.

● Vocês podem circular livremente pelas sessões de 

apresentação, mas as capacitações e as discussões 

estratégicas serão somente por essa agenda de inscrição.

● Dúvidas sobre a sua programação? Me procure pelos 

corredores ou me mande uma mensagem pelo Telegram.



Sala de descompressão e sala de 
edições livres

● Temos um espaço reservado no primeiro 

andar para que vocês façam o que fazemos 

melhor: editem os projetos Wikimedia!

● Sala de descompressão, um espaço 

reservado para recarregar as baterias sociais 

e cuidarmos de nós mesmos.



Sinalizações e espaços de meetup

● O Goethe está com várias sinalizações 

indicando onde estão as salas e onde é a 

área de encontros temáticos, os nossos 

meetups.

● Fiquem atentos a essas sinalizações e, se 

não souberem achar onde precisam ir, falem 

com os organizadores do evento.



Camisetas vermelhas x camisetas azuis

● Todas as pessoas de camiseta vermelha fazem parte da 

organização do evento, ou seja, são pessoas responsáveis por 

todas as dinâmicas daqui e tirar dúvidas durante o evento.

● As pessoas de camiseta azul são os nossos queridos 

voluntários da comunidade! Essas pessoas gentilmente se 

candidataram a ser voluntárias durante a WikiCon Brasil.



Política de Espaço Amigável

● Todos os eventos do Wiki Movimento Brasil adotam uma Política 

de Espaço Amigável e um Código de Conduta.

● A política se aplica tanto para participantes quanto para 

organizadores e ela nos diz que devemos nos comportar de forma 

amigável, cortês, acolhedora e inclusiva.

● Pessoas que violarem a nossa Política serão removidas sumariamente do 

evento, podendo não participar mais de eventos do WMB ou, dependendo do 

caso, ser até encaminhada para outras instâncias de autoridade.



Confira a Política de 
Espaço Amigável aqui:

w.wiki/3G9S

https://w.wiki/3G9S


Conheça o Comitê de 
Diversidade:

Adriane Batata
Chico Venâncio
Érica Azzellini
Geisa Santos
Giovanna Fontenelle
Valério Melo



Protocolo de fotos

● Não fotografar as pessoas que estiverem com um adesivo 

vermelho em seus crachás.

● Ao tirar fotos de pessoas palestrando, pergunte se tudo bem 

publicar todas elas ou se a pessoa gostaria que alguma fosse 

deletada.

● Pedir o consentimento da pessoa antes de tirar a foto.

● Recomendamos que você carregue as suas fotos no Wikimedia 

Commons, marcando a categoria oficial do evento Categoria: 

WikiCon Brasil 2022 photogaphs



Fotógrafo do evento:

Donatas Dabravolskas, 
vencedor do Wiki Loves 

Monuments 2021





Fotógrafo do evento

● Durante os intervalos de almoço, vocês poderão tirar 

retratos e depois ter as suas fotos de perfil, se quiserem.

● O Donatas também irá tirar uma foto em grupo no 

intervalo de hoje à tarde.



Alimentação

● Nós oferecemos almoço hoje e amanhã aqui 

no pátio do Goethe, inclusive com opções 

vegetarianas e veganas.

● Haverá um lanche da tarde e coquetel 

especial à noite. E, amanhã à noite vocês 

estão convidados a se juntarem a nós na 

Pizzaria Paulino.



Canais de comunicação

● Questões sobre a programação, falem com a Érica 

pelo Telegram ou por email erica@wmnobrasil.org

● O Wiki Movimento Brasil está nas redes sociais - 

Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn - como 

@wmnobrasil. Segue a gente por lá, marca a gente nas 

redes sociais e aproveite para usar a hashtag oficial do 

nosso evento #WikiConBrasil



Agradecimentos

● Este evento é organizado pelo Wiki Movimento Brasil 

com o apoio da Fundação Wikimedia, Goethe-Institut 

São Paulo, nic.br e cgi.br, e feito a muitas e muitas 

mãos! Obrigada a todos os nossos apoiadores e a 

todas, todes e todos que fizeram isso acontecer.



❤❤❤❤
Muito obrigada por 
fazerem a WikiCon 

Brasil conosco!
❤❤❤❤


