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  A visão restritiva da biblioteca como fornecedora de acesso ao conhecimento
registrado vem passando por modificações, cada vez mais o discurso e o
conceito de biblioteca estão centrados nas pessoas e menos no acervo. 
     A Biblioteca passa a ser percebida não apenas como um espaço que auxilia
no acesso à informação, mas também como um agente na construção do
conhecimento e promoção cultural.
    Considerando este cenário e a nova postura da Biblioteca Universitária da
Udesc, que busca se consolidar como um espaço criativo e de
compartilhamento de ideias e conhecimento, o Projeto Biblioteca Portas
Abertas pretende concretizar essa nova imagem junto à comunidade
universitária, sendo capaz de integrar cultura, arte e informação em um mesmo
espaço. Trata-se de investir no potencial de produzir e convergir saberes, e não
apenas priorizar o silêncio da Biblioteca. 
    O projeto consiste na oferta de ações periódicas de incentivo à leitura e
promoção cultural, possibilitando a integração da biblioteca com a
comunidade universitária e comunidade externa.
      Dentre as ações propostas no projeto Biblioteca Portas Abertas, estão: 

    Estas ações compõem o projeto Biblioteca Portas Abertas, contemplado e
financiado pelo Edital Campus de Cultura da Udesc 2021.



CONVITE

Oficina 02
Clique aqui para acessar a notícia

https://www.udesc.br/esag/noticia/biblioteca_central_da_udesc_realiza_oficina_gratuita_de_arteterapia_em_30_de_agosto


OFICINEIRA

Jaqueline Alves Leal é graduada em
Naturologia Aplicada (UNISUL) e especialista

em Arteterapia. Atua como professora em
áreas relacionadas à medicina mente-corpo,

como yoga, terapias corporais e
desenvolvimento humano. Realiza oficinas

grupais e atendimentos individuais com foco
no autoconhecimento e desbloqueio da
criatividade por meio do fazer artístico.

 instagram: @jaqueleal



OBJETIVOS 
DA OFICINA

A oficina teve por objetivo desenvolver dinâmicas grupais
que promovem sensibilização, planejamento e o

desbloqueio da criatividade. Aproveitando o início do
segundo semestre para sonhar o que queremos realizar.

Para trazer essa reflexão, foi produzido um Tzi’curi,
artesanato tradicional dos povos do México e da Bolívia. 

 



A OFICINA

Palitos para churrasco: 2 para cada participante;
Fios, lãs e barbantes de diferentes cores;
Tesouras;
1 Folha de papel canson A4;
Revistas para recortar;
Canetas, canetinhas, lápis de cor e giz de cera.

A oficina ocorreu na Biblioteca Central da UDESC, na sala
maker (3º andar do prédio), no dia 30 de agosto de 2022,
ocorrendo a partir das 14h.

A quantidade de participantes era de 14 pessoas.

Os materiais utilizados foram: 



A OFICINA

Conforme as instruções, foram criados  Tzi´ Curi's, e sua criação nos
inspira a refletir sobre nossas escolhas e desejos para o futuro, já que
originalmente era produzido para presentear os bebês que nasciam.
 Além disso, foi utilizado as técnicas de recorte e colagem e escrita

criativa para representar artisticamente os nossos planos.




