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Este número especial da revista Prisma.Com é dedicado à divulgação das comunicações apresentadas
durante a International Wiki Scientific Conference, que decorreu na FLUP, entre os dias 11 e 13 de
março do corrente ano.
Com o objetivo de aproximar a comunidade académica do contexto e da tecnologia Wiki, a IWSC 2019
juntou investigadores de vários países em sessões de trabalho, workshops e palestras onde se debateu
a importância da criação e o desenvolvimento de comunidades de conhecimento.
Este evento, integrado no projeto FUTMEDIA – Future on Media – teve o patrocínio da Embaixada dos
Estados Unidos, através do American Corners (Portugal), o que permitiu trazer à UPorto investigadores
de universidades norte americanas entre os quais, Merrilee Proffitt (Senior Manager - OCLC Research)
e Aaron Lee Halfaker (principal research scientist of Wikimedia Foundation) que, a par de outros
académicos convidados, incentivaram o debate sobre os temas propostos.
O evento contou com a presença de muitos congressistas estrangeiros que participaram nos vários
workshops que integravam a IWSC 2019.
As comunicações aqui publicadas são os textos finais enviados pelos participantes nas palestras que
decorreram no segundo dia da Conferência e que abordam os seguintes temas propostos:
Tema 1: A Cultura Wiki;
Tema 2: Disseminação e promoção da ciência na Wikipédia;
Tema 3: Disseminação e promoção do património material e imaterial em ambientes on-line;
Tema 4: Projetos educacionais em plataformas Wiki.
Foram submetidas 16 comunicações sobre todos os temas indicados, embora com maior incidência no
tema dois, especificamente no referente à produção de conteúdos para a Wikipédia.
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O Património Cultural, tanto material como imaterial, foi outro tema selecionado com o objetivo de
chamar a atenção para o contributo que as comunidades de conhecimento e a utilização de
plataformas Wiki têm na divulgação cultural e no desenvolvimento social e económico europeu e
mundial.
Os últimos artigos deste número versam a temática “Projetos educacionais em plataformas Wiki”,
tópico que suscitou muito interesse, e onde podemos encontrar a exposição de alguns estudos de
caso.
Na certeza de que este número especial da revista Prisma.Com será do agrado geral, e porque o Natal
se aproxima, desejo a todos Boas Festas.
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