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O Wiki permite que os alunos possam fazer alteração em uma página igualmente como
acontece no Wikipedia.
Para adicionar um wiki é preciso primeiro ativar a edição clicando em Ativar edição.

Em seguida, basta clicar em Adicionar uma atividade ou recurso.

Após clicar em Adicionar uma atividade ou recurso aparecerá uma janela com o seletor de
atividades e, então, basta clicar na opção wiki.

Após clicar em wiki o usuário será direcionado para uma página como mostra a figura
abaixo, onde poderá escolher a configuração do wiki. Como mostra a imagem, é possível ver
os campos nome da wiki(obrigatório) e descrição(opcional). Abaixo há uma opção que
permite o usuário decidir se a descrição aparecerá ou não na página do curso. Em Modo wiki
é possível escolher se o wiki será colaborativo ou individual. Logo abaixo de Modo wiki há o
campo do nome da primeira (obrigatório e não pode ser alterado uma vez que foi salvo).

Rolando a página um pouco mais abaixo é possível visualizar algumas opções como Formato,
Configurações comuns de módulos, restringir acesso, conclusão de atividades no curso, tags e
competências. Feitas as devidas configurações, basta clicar em Salvar e voltar ao curso ou
em Salvar e mostrar.

Clicando em salvar e mostrar o usuário será direcionado a esta página onde ele verá
algumas informações como o título da página e poderá escolher o formato da página.

Após clicar em criar página o usuário será direcionado a uma página como na figura abaixo
onde poderá inserir o conteúdo da página para criar links no meio do texto basta usar [[ ]]
em volta da palavra que deseja transformar em link e então um link será criado ao salvar,
também se pode inserir mídias de áudio e vídeo a página.

Um pouco abaixo é possível visualizar a aba tags caso o usuário queira inserir alguma além
do botão pré-visualizar que permite visualizar a página antes de salvá-la.

Após salvar o usuário será levado até a aba Visualizar onde poderá ver o conteúdo do wiki.
Caso os links criados na edição não possuam uma página ainda, o usuário ao clicar no mesmo
será encaminhado a página de escolher formato da página e, posteriormente, editar a página
igualmente à página original.

Na aba comentários é possível adicionar comentário, excluir o comentário e editar, caso os
comentários tenham sidos feitos pelo usuário em questão.

Na aba histórico é possível visualizar as modificações que o wiki teve e quais usuários
fizeram as modificações, em qual hora e data.

Na aba mapa é possível visualizar todas as páginas que existem no wiki.

Na aba Administração (disponível para o professor) é possível remover páginas, deletar
páginas de versões e visualizar páginas órfãs caso haja alguma.
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