
Tutorial de Criação de Wiki no AVA.

Um wiki é um espaço para a criação coletiva de um único documento. Cada membro da
disciplina poderá fazer alterar partes do documento já postado e/ou acrescentar a sua
contrubuição.

O wiki  é um método rápido de criação de textos em grupo. Não existe, em geral, um
coordenador de edição, nenhuma pessoa em particular tem controle sobre o conteúdo
final. Você pode editar e desenvolver o conteúdo da maneira que quiser.

*Fiquem atentos à criação do Wiki, pois, não é possível alterar o nome e nem o tipo
do mesmo depois de criado! Caso contrário, o Wiki terá de ser deletado e todo seu
conteúdo será perdido!

Criando um Wiki

para criar um wiki:

• Primeiramente, clicar no botão “ativar edição”.

• Escolha Wiki no menu para acrescentar a atividade.

• Os campos a serem preenchidos são:

◦ Nome da Wiki;
◦ Descrição da Wiki;
◦ Nome da primeira página;
◦ Formato padrão: Wiki Individual.



- Nome: nome do wiki, como será visto pelos alunos.
- Sumário: descrição dos objetivos e conteúdo do wiki.
- Tipo: sobre tipos de wikis veja a tabela abaixo.

• Clicar em “salvar e voltar ao curso”.

Criando páginas wiki

Criado o Wiki e clicando em seu nome você verá que no centro da tela está a área de
edição de sua página wiki. Você pode usar o editor HTML da mesma forma que em outras
ferramentas  do  Ambiente.  Você  pode  acrescentar  imagens,  tabelas  e  qualquer  outra
formatação. 

Para criar uma página no wiki, siga as instruções:

• Clique no botão “Criar página”.



• Adicione o texto na caixa de texto.
• Clique em “Salvar”

O seu wiki será criado.



Visualizando o Wiki 

Para visualização e inserção de comentários como forma de avaliação do Wiki, utilizado
pelos tutores e ou professor, siga os passos.

• Clicar no Wiki na sala principal;
• Na aba “visualização” e no menu drop down escolha o cursista para visualizar seu

texto;

Para  inserir  um  comentário,  clique  na  aba  “comentários”  e  depois  em  “adicionar
comentário”

Escreva seu comentário, clique em “Salvar” e na próxima tela clique em “continuar”.



Comentário inserido.

O cursista, ao acessar seu wiki e clicar em Comentários, verá a sua avaliação.


