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 Tema: Ferramentas Colaborativas



PLATAFORMA COLABORATIVA (WIKIS)

http://pt.wikia.com



PLATAFORMA COLABORATIVA (WIKIS)

http://pt.wikia.com



CRIAR BLOG (PLATAFORMA

WORDPRESS)

https://br.wordpress.com/



CRIAR BLOG (PLATAFORMA

WORDPRESS)

 As próximas etapas

são bastante

intuitivas, basta

você ir seguindo o

passo-a-passo.



CUIDADOS NECESSÁRIOS

 Propriedade Intelectual

 Direitos autorais

 Interesses econômicos



FALSOS CONCEITOS

 A Internet gerou um falso conceito de que tudo é

público e tudo é permitido, mas isso não é um

fato, pois as mesmas Leis vigentes fora do

ambiente virtual também valem para o ambiente

virtual.

 O direito autoral é um dos principais quesitos a

que todo professor deve dar muita atenção, pois

com a facilidade de pesquisa, também ficou muito

fácil “se apropriar” do conhecimento alheio.



O PLÁGIO

 O plágio, por sua gravidade, merece um destaque,

pois além de configurar crime, previsto em Lei,

portanto, sujeito a todas as sanções legais.

 O professor não dever permitir e compactuar, em

hipótese alguma, com tal procedimento e, para

auxiliá-lo, existem algumas ferramentas

chamadas de anti-plágio, que o ajudam a

identificar esses problemas.



SOFTWARE COPYSPIDER

http://www.copyspider.com.br



RESULTADO DE UMA ANÁLISE NO

COPYSPIDER

http://www.copyspider.com.br



ATIVIDADE PROPOSTA

 Criar uma wiki para a sala, onde serão feitas as

atividades da nossa disciplina, além de conteúdos

das demais disciplinas, que poderão ser

discutidos coletivamente.

 A ideia é que sejam utilizados temas de todas as

disciplinas, fazendo uma discussão online, além

da construção coletiva do conhecimento, objetivo

primeiro de uma ferramenta wiki.



ATIVIDADE PROPOSTA

 Elaborar os critérios de utilização e edição, que

serão disponibilizados na própria página da wiki;

 Socializar esse link com todos os professores;

 Incentivar a discussão e a produção através da

ferramenta.



ATIVIDADE PROPOSTA - BLOG

 Criar um blog para a sala;

 Criar páginas por assuntos;

 Escolher conteúdos que serão disponibilizados e

as regras.

 Ótima ferramenta para interação entre alunos e

professores;

 Ideal para compartilhar vídeos e outros materiais

multimídia.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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