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REGISTRANDO-SE
E LOGANDO-SE
Você pode ler páginas do Wiki sem necessariamente criar uma conta ou iniciar uma sessão
(logar-se).
Para editar, é preciso criar uma conta >> clique em “Entrar”, à direita. É necessária somente uma
conta para editar todos os documentos do Wiki.
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ADICIONANDO
PÁGINAS

As páginas são adicionadas (criadas) dentro das Categorias. Na Wiki Fora do Eixo temos as categorias >> Frentes, Frentes Temáticas, Frentes Produtoras e Frentes Mediadoras. Cada frente de
trabalho é uma páginas dentro das categorias.
Para adicionar uma nova página:
Entre na categoria, vá em editar e escreva o nome da página que quer criar entre dois colchetes
([[Clube de Cinema]]). Salve a edição. Quando você abrir a categoria, a página que você criou irá
aparecer em vermelho.
Isso acontece porque ainda não tem nada dentro dela. Clique no link, vá em editar e comece a
preenchê-la.
Se você quiser inserir a página em outra categoria além da que já contém a página, enquanto
estiver editando seu conteúdo, coloque no final da página entre colchetes Categoria: o nome da
categoria.
[[Categoria: Frentes Temáticas]]
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EDITANDO
Como todos os wikis, pode-se editar qualquer página não-protegida. Para editar clique em “ editar
“ no menu lateral ou no link editar ao lado de cada título da página (caso faça isso somente este
capitulo será editado). Se clicar em cima da página, ao lado de discussão e histórico, edita a página
toda.
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Use o botão “Mostrar Previsão” para checar sua edição e a formatação certa antes de salvar.
O campo de edição estará embaixo da pré-visualização. Se você fizer uma nova alteração e quiser
visualizá-la, clique no botão “Mostrar Previsão” novamente. Lembre de salvar antes de sair da prévisualização.
Se você clicar em “Mostrar alterações” , em cima da caixa de texto aparecerá tudo o que foi alterado do lado esquerdo e do lado direito como era antes naquela página.

Formatando
A maioria da formatação de texto é feita com marcadores wiki, portanto não é necessário aprender
HTML.
Negrito e Itálico
Negrito e itálicos são adicionados ao cercar a palavra ou frase desejada com apóstrofes (‘):
‘’Itálicos’’ aparece como Itálico. (2 apóstrofes de cada lado).
‘’’Negrito’’’ aparece como Negrito. (3 apóstrofes de cada lado).
‘’’’’Negrito e itálico’’’’’ aparece como Negrito e itálico. (2 + 3 = 5 apóstrofes de cada lado).
Títulos e Subtítulos
Títulos são criados assim:
=Fora do Eixo= (1 igual “=”)
==Sobre== (2 iguais “=”)
===Outro nível abaixo=== (3 iguais “=”)
====Um outro nível abaixo==== (4 iguais “=”)
=====E mais um outro nível abaixo===== (5 iguais “=”)
Se um artigo possuir mais de três títulos será gerado automaticamente uma tabela com o conteúdo. Se você não achar necessário uma tabela de conteúdos, coloque __NOTOC__ no artigo.
O título entre 1 “=” fica maior do que os seguintes. Se quiser todos do mesmo tamanho, coloque 2
“=” desde o começo.
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Parágrafo
Para adicionar um parágrafo a um texto coloque dois pontos (:) no começo da linha. Quanto mais
dois pontos se coloca maior será a distância da margem. Teclar Enter marca o fim do parágrafo.
Se você fizer assim:
Bem vindo a Wiki Fora do Eixo
:Bem vindo a Wiki Fora do Eixo
::Bem vindo a Wiki Fora do Eixo
Vai ficar assim:
Bem vindo a Wiki Fora do Eixo
Bem vindo a Wiki Fora do Eixo
		
Bem vindo a Wiki Fora do Eixo
Listas
Para fazer um lista simplesmente adicione um asterisco (*) no início. Como no parágrafo, quanto
mais asteriscos maior será a distância da margem.
Se você fizer assim:
*Primeiro Item
*Segundo Item
**Uma sublista no segundo item
*Voltando a lista
Vai ficar assim:
Primeiro Item
Segundo Item
Uma sublista no segundo item
Voltando a lista
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Listas Numeradas
Para criar uma lista numerada use o símbolo de jogo-da-velha (#), e novamente quanto mais #’s
maior será a distância da margem.
Se você fizer assim:
#Primeiro Item
#Segundo Item
##Primeiro Subitem
##Segundo Subitem
#Terceiro Item
Vai ficar assim:
1. Primeiro Item
2. Segundo Item
		
a. Primeiro Subitem
		
b. Segundo Subitem
3. Terceiro Item
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Listas Mistas
Pode-se misturar os dois tipos de listas:
Se você fizer assim:
*Misturando as listas
*# Agora um item marcado
*#* Outro item
*#* Mais um item
Vai ficar assim:
• Misturando as listas
		
a. Agora um item marcado
			- Outro item
			
- Mais um item
Adicionando uma nota, observação ou informação importante
Para adicionar uma informação que merece mais atenção (notas e observações, por exemplo),
basta fazer o seguinte:
{{Box Nota | Texto ao qual você deseja dar destaque. Geralmente é uma nota ou observação }}
Vai ficar assim:
Nota: Texto ao qual você deseja dar destaque. Geralmente é uma nota ou observação
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Links Internos
>> Para fazer um link para uma outra parte da página de um mesmo wiki, coloque o título entre dois
colchetes:
Se você fizer assim:
saiba mais sobre o [[Clube de Cinema FDE]]
Vai ficar assim:
saiba mais sobre o Clube de Cinema FDE
>> Caso queira nomear o link com um nome diferente do título, insira uma barra vertical (|).
Por exemplo, um link para a página do Wiki Fora do Eixo mas que apareça como “página principal”:
Se você fizer assim:
Vá para [[Wiki Fora do Eixo|página principal]]
Vai ficar assim:
Vá para página principal...
>> Se quiser usar o plural do título do arquivo, é só colocar as letras que faltam após os dois colchetes finais.
Se você fizer assim:
:Caso tenha dúvida sobre os diversos [[Wiki]]s
Vai ficar assim:
Caso tenha dúvida sobre os diversos Wikis
>> Se quiser fazer um link para a mesma página wiki que está se editando:
Se você fizer assim:
Clique e vá para o capítulo [[#Editando|editando]]
Vai ficar assim:
Clique e vá para o capítulo editando
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Links Externos
Ao lado do link vai aparecer uma seta, caracterizando-a como link externo.

>> Para adicionar um link para fora da Wiki simplesmente escreva o nome completo do site:
Se você fizer assim:
foradoeixo.org.br
Vai ficar assim:
http://foradoeixo.org.br
>> Para mostrar o nome do site ao invés do endereço, coloque o nome entre colchetes e separando
com um espaço o nome que quer mostrar:
Se você fizer assim:
[http://foradoeixo.org.br/ Fora do Eixo]
Vai ficar assim:
Fora do Eixo
Redirecionamento
Para redirecionar automaticamente de uma página para outra, digite no início da página, #REDIRECT e ponha entre duplo colchetes o título da página para onde deverá ser redirecionado.
Exemplo: #REDIRECT [[Clube de Cinema]]
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