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Resumo: Este é um projeto de extensão dentro da temática VII: Arte e Cultura, Linha de Extensão: Arte e
Sociedade. O projeto consiste em produção de arte e cultura por meio de oficinas denominadas “Ateliê
Criativo”, utilizando práticas de criação em um espaço de transformatividade. O espaço físico do projeto se
estabelece na sala 123.6, Bloco B no IFFluminense campus Campos Centro. Os objetivos do projeto são
ampliar e fortalecer os espaços educativos, sociais e coletivos que integrem arte, criatividade, cultura e
competências socioemocionais, utilizando estratégias metacognitivas e possibilitando a expressão de
pensamentos e sentimentos, bem como, ampliar o bem estar da comunidade acadêmica através do fazer
artístico e da produção de cultura. O público atendido consiste na comunidade interna e externa do
IFFluminense e também dos docentes da Secretaria Municipal de educação e Cultura, com a qual o projeto
firmou uma parceria. Os procedimentos adotados no ano de 2021 foram a oferta de oficinas semanais, online
e ao vivo, pela plataforma Zoom, com duração de sessenta minutos, para duas turmas: uma que acontece às
quartas-feiras, e outra, às sextas-feiras. Duas turmas estão em andamento atualmente. Tais oficinas englobam
dois momentos: a sensibilização – em que o participante entra em contato consigo mesmo e com suas
emoções e o processo criativo, onde ele tem a oportunidade de criar produtos a partir de sua autopercepção e
autoconhecimento, proporcionando a produção da cultura, do bem estar e, consequentemente, a
transformatividade. Como resultado tem-se 356 inscritos espalhados entre 33 municípios brasileiros,
alcançando um total de 10 estados. No ano de 2021 foram realizados 104 encontros ao todo, encerrando com
uma Exposição de Arte e Cultura Virtual hospedada no blog https://ateliecriativoiff.wordpress.com/.
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