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Em 2015/2 estamos avaliando dois projetos que realizamos em editais Ead entre os anos de 

2008-2014 na disciplina EAD no semestre 2015/2. Trata-se de disciplina obrigatória: Psicopatologia II-A 

código PSI03014 do Currículo do Curso de Psicologia. Já trabalhamos com as turmas presenciais e 

realizamos uma experiência com uma turma à distância com o Projeto Wikipedia Psicopatologia, objeto 

criado em projeto financiado no edital 2008. A proposta da disciplina EaD em 2015 é a seguinte: 

realização de uma análise crítica do conteúdo e da metodologia do verbete "psicopatologia" e verbetes 

afins no portal em língua portuguesa da wikipedia com a finalidade de melhoria do conteúdo atual. 

Justificativa: É difícil utilizar este verbete academicamente, pois observa-se uma diversidade de temas. É 

necessário, portanto, revisar esse verbete. Mas a wikipedia requer do wikipedista uma aprendizagem das 

normas de publicação que requerem uma preparação. Assim, pretendemos efetuar com os alunos uma 

formação específica para a edição de verbetes. Durante o processo, nosso foco é articular forma e 

conteúdo. Os alunos realizarão em pequenos grupos as análises a partir de um guia que será construído 

com a turma. Os portais da Wikipedia em outros idiomas são utilizados para uma análise comparativa.  

Além dessa atividade, os alunos reescrevem um ou mais verbetes do Projeto Wikipedia Psicopatologia, 

projeto EaD que iniciou em 2008 e vem sendo atualizado desde então. Será avaliado o uso do livro 

didático digital para plataformas móveis que foi elaborado em 2014 no Projeto do Edital 19. Os objetivos 

da disciplina Ead que serão analisados neste relato no Salão de Ensino são os seguintes: desenvolvimento 

de habilidades de leitura e escrita científica na área de psicopatologia; aprendizagem dos recursos wiki de 

publicação;  fomentar a interatividade.  


