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APRESENTAÇÃO
Criada em 1968, a Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte – Uern está presente 
em praticamente todo o estado do Rio 
Grande do Norte. São 6 campi, incluindo o 
Campus Central, em Mossoró, a segunda 
maior cidade do estado. Os campi avançados 
localizam- se em Assu, Pau dos Ferros, Patu, 
Natal e Caicó. 

O slogan da UERN diz muito da visão 
de mundo dos que a criaram e do que 
eles imaginavam ser o papel de uma 
universidade: “Liber vi spiritus – livre pela 
força do espírito”. Eram humanistas que 
acreditavam na força da educação para 
a emancipação do homem, e na força de 
uma universidade para a emancipação de 
uma região. Os fundadores da Instituição, 
tendo à frente o professor João Batista 
Cascudo Rodrigues, compreendiam muito 

bem a relação existente entre universidade 
e desenvolvimento regional, e ao longo 
de sua existência, cada vez mais de modo 
efetivo, a UERN vem cumprindo o papel 
de indutora, atuando em, pelo menos, três 
frentes: formação de recursos humanos, 
produção de conhecimento sobre a região 
e formulação de propostas para o seu 
desenvolvimento.

A Uern oferta hoje 58 cursos de graduação 
disponibilizando cerca de 2500 vagas anuais. 
Destas, 290 são alunos do Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação 
Básica – Parfor. Com relação a graduação 
relacionada ao ensino à distância são 
disponibilizadas cerca de 925 vagas.

Oferece atualmente diversos cursos de 
pós-graduação com 22 cursos de mestrado 

“Liber vi spiritus – livre 
pela força do espírito”. 
Aqueles que criaram 
a UERN acreditavam 
na força da educação 
para a emancipação do 
homem, e na força de 
uma universidade para 
a emancipação de uma 
região.



(Física, Ciência da Computação, Letras, 
Profissional em Letras em Mossoró, Assú e 
Pau dos Ferros, Ciências Naturais, Ciências 
Fisiológicas, Educação, Ciências Sociais 
e Humanas, Ciências da Linguagem, 
Economia, Filosofia, Saúde e Sociedade, 
Ensino, Ensino de Biologia, Serviço Social 
e Direitos Sociais, Bioquímica e Biologia 
Molecular, Planejamento e Dinâmicas 
Territoriais do Semiárido e Profissional 
em História), quatro cursos de Doutorado 
(Bioquímica e Biologia Molecular, Física, 
Ciências Fisiológicas e Letras), além da 
oferta de dois cursos de Residência Médica 
em Medicina de Família e Comunidade, 
Ginecologia e Obstetrícia e uma Residência 
Multiprofissional em Atenção Básica/
Saúde da Família e Comunidade. Na área de 
pesquisa, a Instituição conta 111 grupos de 
pesquisa cadastrados, envolvendo mais de 
500 professores- pesquisadores. O progresso, 
na área do ensino e da pesquisa, também é 
visível no campo da extensão: são muitos os 
projetos aprovados e grande o número de 
ações realizadas.
 

Sem dúvida, a UERN é uma instituição em 
evolução permanente. Para comprová-lo, 
basta verificar que em 2009 a Instituição 
contava 146 doutores e atualmente, 
seu corpo docente é formado por 436 
doutores e 279 mestres, num universo 
de 778 professores efetivos. Mas há 
outros indicadores desse progresso: o 
reconhecimento dos cursos de graduação 
pelo Conselho Estadual de Educação, a boa 
avaliação de muitos cursos pelo ENADE, 
adesão ao processo seletivo pelo ENEM/SiSU, 
ampliação na oferta de ensino a distância, 
do ensino de pós-graduação stricto sensu, 
fortalecimento das políticas inclusivas e de 
internacionalização e de vários programas 
formativos. Como resultado das ações 
institucionais podemos destacar a crescente 
aprovação de egressos em concursos 
públicos, residências médicas, em exames 
de ordem e em seleções de mestrado e 
doutorado; o aumento na captação de 
recursos, colaborações internacionais e 
formalização de convênios e emendas nas 
esferas municipal, estadual e federal.

A Uern oferta hoje 58 
cursos de graduação 
disponibilizando cerca 
de 2500 vagas anuais. 
Destas, 290 são alunos 
do Plano Nacional de 
Formação de Professores 
da Educação Básica – 
Parfor. Com relação a 
graduação relacionada 
ao ensino à distância são 
disponibilizadas cerca de 
925 vagas.
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1  HISTÓRICO
A UERN foi criada em 28 de setembro de 1968, pela Lei Municipal nº 20/68. Nasceu 
com o nome de Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URRN, vinculada à 
Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte – FURRN. Na história de sua 
criação aparecem duas outras instituições, mostrando que a ideia de uma universidade 
em Mossoró tem origem mais remota. A primeira é a Faculdade de Ciências Econômicas 
de Mossoró, criada em 1943 pela Sociedade União Caixeiral, que já mantinha uma escola 
técnica de comércio, mas passando a funcionar, de fato, apenas em 1960. A segunda é a 
FUNCITEC – Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica -, fundada em 1963. 
Com a FUNCITEC, acelerou-se a oferta do ensino superior na cidade. Sob sua coordenação, 
são criadas a Faculdade de Serviço Social de Mossoró, em 1965, e o Instituto de Filosofia,

A UERN foi criada em 28 de 
setembro de 1968, pela Lei 
Municipal nº 20/68. Nasceu 
com o nome de Universidade 
Regional do Rio Grande do 
Norte –   URRN,   vinculada 
à Fundação Universidade 
Regional do Rio Grande do 
Norte – FURRN.



CARTA DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO 7

Ciências e Letras de Mossoró, no mesmo ano, com os cursos de Pedagogia, Letras, História e 
Ciências Sociais, e, em 1968, a Escola Superior de Enfermagem de Mossoró.

Em 1968, a FUNCITEC é transformada em universidade, agregando as quatro faculdades 
existentes. Seu primeiro reitor foi o professor João Batista Cascudo Rodrigues, um dos 
militantes mais destacados da causa da educação em Mossoró, estreitamente ligado à 
luta pela criação da FUNCITEC e de todas as faculdades por ela mantidas. O reitor, como 
hoje, acumulava também a função de presidente da Fundação mantenedora. De 1973 a 
1983, porém, em virtude de questões ligadas à política local, a Fundação passou a ter um 
presidente próprio. Nestes 10 anos, a Fundação teve três presidentes. A partir de 1983, os 
reitores voltaram a acumular a função de presidente.

Desde a criação, pelo menos duas fases compõem a história da UERN – a primeira 
diz respeito à sua instituição jurídica, a segunda, à verticalização de seus cursos. Três 
eventos marcam essa primeira fase: a criação, em 1968; a estadualização, em 1987; e o 
reconhecimento como universidade, em 1993, pelo MEC. Algumas características definem 
esses períodos: antes da estadualização, como universidade municipal, o ensino era pago 
e não havia um corpo docente profissionalizado; estadualizada, ele se tornou gratuito 
e pôde-se organizar uma carreira docente, com concursos e plano de carreira; antes 
do reconhecimento, o registro dos diplomas expedidos pela UERN era feito pela UFRN; 
reconhecida, ela ganhou autonomia didático-científica. De 1974 a 1980, a UERN promoveu 
uma primeira expansão, mais geográfica, com a criação de campi avançados, do que 
acadêmica. Nesse período, foram criados os campi avançados de Assú (1974), Pau dos 
Ferros (1977) e Patu (1980).

A segunda fase, bem recente, é marcada por uma nova expansão geográfica da UERN e 
também por uma significativa expansão acadêmica, com a criação de novos cursos de 
graduação e o início da pós-graduação stricto-sensu. Em 2 de setembro de 2002 é instalado 
o primeiro Núcleo Avançado de Educação Superior, em Macau, ao qual se seguem, até 2005, 
mais 10 dessas unidades. A partir de 2000, foram criados os cursos de Ciências da Religião, 
Comunicação Social, Turismo, Gestão Ambiental, Medicina e Odontologia. Em março de 
2008, iniciam-se os mestrados acadêmicos em Física e em Ciência da Computação; e em 
junho, o de Letras, com funcionamento no Campus de Pau dos Ferros.
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2 MISSÃO

3 PERFIL INSTITUCIONAL

É missão da UERN promover a formação de profissionais competentes críticos e 
criativos para o exercício da cidadania, além de produzir e difundir conhecimentos 
científicos técnicos e culturais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da 
região e do País.

Nome: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Denominação abreviada: UERN
Natureza Jurídica: Fundação
Órgão de Vinculação: Secretaria de Estado da Educação 
e da Cultura - SEEC
Principal Atividade: Ensino, Pesquisa e Extensão
Endereço completo da sede: Rua Almino Afonso, 478 – 
Centro. Mossoró-RN CEP: 59610-210
Horário de Atendimento: 08 às 17h

PRIORIDADE DE ATENDIMENTO: gestantes, lactantes, pessoas com crianças 
de colo e pessoa idosa (a partir de 60 anos) e portadores de deficiência, nos 
termos da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 e Lei nº 13.146, de 2015.
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4 LEGISLAÇÃO

5 EQUIPE GESTORA

A legislação que define organizacionalmente e funcionalmente a UERN é constituída pelo 
Estatuto, Regimento e por Normas Complementares, que podem ser acessadas no menu 
principal do Portal da Universidade, através do link: http://portal.uern.br/ 
Institucional > Documentos.

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Reitora
Profa. Dra. Cicília Raquel Maia Leite

Vice-Reitor
Prof. Dr. Francisco Dantas de Medeiros

Chefe de Gabinete
Prof. Dr. Lauro Gurgel de Brito 

Subchefe de Gabinete
Prof. Me. Jandeson Dantas da Silva

Secretária dos Conselhos Superiores
TNS Esp. Myrths Flávia Vidal da Costa 
Wanderley 

PRÓ-REITORES

Pró-Reitoria de Administração 
Titular: Profª Drª Simone Gurgel de Brito
Adjunto: TNS Esp. Pedro Rebouças de
Oliveira Neto

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 
Finanças

Titular: Profª Drª. Fátima Raquel Rosado 
Morais
Adjunta: Prof. Me. Rafael Ramon Fonseca 
Rodrigues 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Titular: Profª Drª Isabel Cristina Amaral de
Sousa Rosso
Adjunto: Prof. Dr. Wogelsanger Oliveira 
Pereira

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Titular: TNM Esp. Erison Natécio da Costa 
Torres
Adjunta: TNM Esp. Ana Angélica do 
Nascimento Nogueira

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Titular: Profª Mª. Fernanda Abreu de Oliveira
Adjunta: Profa. Dra. Rosa Maria Rodrigues 
Lopes

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Titular: Profª. Dra. Ellany Gurgel Cosme do 
Nascimento
Adjunto: Prof. Dr. Cláudio Lopes de 
Vasconcelos
Pró-Reitoria de Extensão
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Titular: Prof. Me. Esdras Marchezan Sales
Adjunto: Profª Drª. Eliane Anselmo da Silva

ASSESSORIAS E DIRETORIAS DO 
GABINETE

Assessoria de Avaliação Institucional
Prof. Dr. Wendson Dantas de Araújo 
Medeiros

Assessoria Jurídica
TNS Me. Iata Anderson Fernandes

Assessoria de Infraestrutura
TNS Sara Barroso de Oliveira Almeida

Assessoria para Assuntos Relativos à 
Licitação e Contratos
TNS Geovani Carlos de Andrade Filho

Assessorias Técnicas
Profª Mª Jéssica Neiva de Figueiredo
Leite

Diretoria de Assuntos Internacionais e 
Interinstitucionais
Prof. Dr. Pedro Adrião da Silva Júnior

Ouvidoria
TNS Esp. Séphora Edite Nogueira do Couto
Borges

Pesquisador Institucional
Prof. Dr. Rommel Wladimir de Lima

Cerimonial e Eventos
TNS Esp. Hayanna Morais Falcão

Agência de Comunicação
TNS /Jornalista Luziária Firmino Machado 
Bezerra

Diretor de Informatização
Prof. Dr. Isaac de Lima Oliveira Filho

Diretoria de Educação a Distância
Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro

Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas
Profª. Drª. Ana Lúcia Oliveira Aguiar

Diretoria Sistema Integrado de Bibliotecas 
Pe. Sátiro Cavalcanti  Dantas
TNS Esp./Bibliotecária Jocelânia Marinho 
Maia de Oliveira

Editora Universitária (EDUERN).
Prof. Dr. Francisco Fabiano de Freitas 
Mendes

Comissão de Controle Interno
TNM. Jônatas Marques de Andrade 
Administração Superior
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6 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
PORTAL DA UERN

O Portal da UERN é um importante canal 
de informação das ações da Universidade 
com a comunidade acadêmica e o público 
externo. O site disponibiliza notícias 
jornalísticas sobre as principais atividades 
realizadas na Universidade, bem como 
todos os editais lançados pela Instituição 
(concursos públicos, processos seletivos, 

processos acadêmicos, entre outros). Além 
disso, o Portal divulga todos os eventos 
acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidos pelas unidades acadêmicas.

O site conta ainda com diversas 
informações de interesse dos discentes, 
como seleções de bolsas, estágios.
O Portal dispõe de informações gerais 
sobre a Universidade, como o histórico, os 

O portal dispõe de informações 
gerais sobre a Universidade, 
como o histórico, os serviços 
oferecidos, a organização 
administrativa, as pró-reitorias, 
faculdades e campi. Também 
há uma lista de contato das 
unidades.
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serviços oferecidos, a organização
administrativa, as pró-reitorias, faculdades e 
campi. Também há uma lista de contato das 
unidades.

Ainda são disponibilizados no Portal 
links para as ações de ensino, pesquisa e 
pós-graduação, e extensão, Ouvidoria, a 
produção da UERN TV, Jouern (Jornal
Oficial da Fundação UERN), a FUNCITERN e 
o Fale com o Reitor, que é um canal entre a 
comunidade acadêmica e a administração 
da Universidade.

OUVIDORIA

A Ouvidoria é um serviço disponibilizado 
pela UERN para garantir a efetiva 
comunicação entre o/a manifestante e 
os seus diversos órgãos, recepcionando e 
encaminhando sugestões, reclamações, 
denúncias, pedidos de informação e elogios 
da comunidade universitária e da sociedade 
em geral.

Os canais de atendimento da Ouvidoria são:
Preferencialmente pelo portal Fala 
BR disponível no link: https://falabr. 
cgu.gov.br/publico/rn/Manifestacao/ 
RegistrarManifestacao;

Atendimento presencial realizado pela 
Ouvidoria local: Campus Central da Uern. 
Telefone: 3315-2146;
Por meio de carta, endereçada à Ouvidoria 
da Uern, Rua Professor Antônio Campos, 
s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva - 
Mossoró/RN | 59600-000;

Por e-mail: ouvidoria@uern.br, com as 
seguintes informações indispensáveis: 
nome completo, CPF, vínculo com a Uern 
ou se é comunidade externa, telefone de 
contato, informar se solicita sigilo do nome 
e a manifestação.
Horário de funcionamento:
Presencial ou telefone: de segunda-feira a 

sexta-feira, das 8h às 11h e das 14 às 17h. 
Virtualmente pelo e-mail ouvidoria@uern. 
br.
Para mais informações, acesse a página da 
ouvidoria: http://portal.uern.br/ouvidoria

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO 
CIDADÃO (E-SIC)

O e-SIC é um serviço disponibilizado pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte em atenção ao que determina
a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011) e a Lei 
Estadual n° 9.963, de 27 de julho de 2015, 
bem como o Decreto nº 25.399, de 31 de 
julho de 2015.

Sendo responsável pela transparência 
e divulgação de informações de caráter 
público com clareza e facilidade para a
comunidade (interna e externa), através dos 
seguintes canais:
1. e-SIC/web: http://sic.rn.gov.br/
2. Pessoalmente: Sala da Ouvidoria no 
Centro de Convivência do Campus Central 
da UERN.
Localização: n, Rua Professor Antônio 
Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e 
Silva - Mossoró/RN | 59600-000

Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h.
Link para acesso: https://portal.uern.br/ 
acessoainformacao/

FALE COM A REITORA

Consiste em um canal direto de 
comunicação com a administração-geral 
da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte, através do qual o usuário pode 
participar enviando comentários, críticas e 
sugestões.
Link para acesso: https://portal.uern.br/ 
fale-com-o-reitor/

https://falabr. cgu.gov.br/publico/rn/Manifestacao/ RegistrarManifestacao
https://falabr. cgu.gov.br/publico/rn/Manifestacao/ RegistrarManifestacao
https://falabr. cgu.gov.br/publico/rn/Manifestacao/ RegistrarManifestacao
http://portal.uern.br/ouvidoria 
http://sic.rn.gov.br/ 
https://portal.uern.br/ acessoainformacao/ 
https://portal.uern.br/ acessoainformacao/ 
 https://portal.uern.br/ fale-com-o-reitor/
 https://portal.uern.br/ fale-com-o-reitor/
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DE GRADUAÇÃO (PROEG)

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) busca atender as demandas relativas à 
educação superior, tendo como metas articular as políticas de criação e avaliação dos 
cursos de graduação, promover a atualização didático-pedagógica do corpo docente e 
elaborar política de avaliação e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem 
nos cursos de graduação.

7

GRADUAÇÃO PRESENCIAL

A Universidade conta com 56 opções 
de cursos de graduação (licenciaturas e 
bacharelados) divididos em seus cinco 
campi. Desde 2015, a UERN integra o 
Sistema de Seleção Unificada – SISU, 
do Ministério da Educação – MEC, que 
seleciona estudantes através das notas do 
Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. 

RESERVA DE VAGAS

A UERN promove ações afirmativas 
destinando 50% das vagas iniciais 
aos candidatos que tenham cursado 
integralmente os ensinos Fundamental 
e Médio em escolas públicas e para os 
que se autodeclarem pretos, pardos ou 
indígenas. Além disso, 5% das ofertas são 
para pessoas com deficiência.
O Argumento de Inclusão Regional 
permite que o candidato que tenha 
cursado integralmente os ensinos 
Fundamental e Médio em escolas públicas 
ou privadas localizadas no RN obtenha 
10% a mais na nota final do Enem. 
A UERN oferta aproximadamente 2500 
vagas anuais para o ingresso em seus 
cursos de graduação. Os cursos disponíveis 
estão descritos no site http://www.uern.br

OUTRAS FORMAS DE INGRESSO

Além da seleção de vagas iniciais nos 
cursos de graduação presenciais feita 
através do SiSU, a UERN oferta as seguintes 
formas alternativas de ingresso: 

PSVO – Processo Seletivo de Vagas Ociosas: 
objetiva preencher as vagas dos cursos 
de graduação não ocupadas no Processo 
Seletivo de Vagas Iniciais SiSU/UERN. 

PSVNI – Processo Seletivo de Vagas Não 
Iniciais: destina-se ao preenchimento 
de vagas existentes nos cursos de 
graduação, distribuídas nas modalidades 
de Transferência Interna, Transferência 
Externa e Retorno. 

Seleção para Aluno Especial: oportuniza que 
alunos graduados ou que ainda estejam 
cursando uma graduação matriculem-se 
em componentes curriculares ofertados 
nos cursos de graduação da UERN, desde 
que preencham os requisitos descritos no 
edital de seleção. 

PROGRAMAS FORMATIVOS 

São projetos que visam à inserção dos 
alunos de graduação em ações de 
iniciação à docência com a finalidade 
de contribuir para elevar a qualidade da 

http://www.uern.br 
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educação básica nas escolas públicas. Os 
programas ocorrem com supervisão de 
um professor orientador e contam como 
atividades extracurriculares. No âmbito da 
PROEG, existem os seguintes programas 
formativos:

PIM - Programas de Monitoria: um programa 
que objetiva despertar no aluno o interesse 
pela carreira docente e promover a 
consolidação de conhecimentos adquiridos 
mediante sua participação junto aos 
professores e alunos nas tarefas didáticas 
do componente curricular ao qual está 
inserido.

PIBID - Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência: é um programa 
da Política Nacional de Formação de 
Professores do Ministério da Educação, que 
visa proporcionar aos discentes dos cursos 
de Licenciatura, a inserção no cotidiano das 
escolas públicas de educação básica. 

RP - Programa de Residência Pedagógica: 
é uma das ações que integram a Política 
Nacional de Formação de Professores do 
Ministério da Educação e tem por objetivo 
induzir o aperfeiçoamento da formação 
prática nos cursos de Licenciatura, 
promovendo a imersão do licenciando na 
escola de educação básica. 

PET - Programa de Educação Tutorial: 
Propicia aos alunos participantes, sob a 
orientação de um tutor, a realização de 
atividades que elevem a qualidade da 
formação acadêmica e dos Cursos de 
Graduação, articuladas com as diretrizes 
nacionais do Programa e com os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 

PEG - Projeto de Ensino de Graduação: visa 
aprimorar a qualidade do processo de 
ensino-aprendizagem docente e discente 
da UERN.

Outras informações sobre a graduação 
podem ser obtidas no site proeg.uern.br e 
www.uern.br/sisu 

OUTROS SERVIÇOS 

Revalidação de diplomas de cursos de 
graduação de outras IES;

PROEG, Campus Central da Uern. 
Gabinete Proeg - proeg@uern.br
Dirca - sec.dirca@uern.br
www.instagram.com/proeg.uern
Horário de funcionamento Dirca:
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 22.
Demais setores: Segunda a sexta-feira, das 
07h às 17h.

http://proeg.uern.br 
http://www.uern.br/sisu 
mailto:sec.dirca@uern.br 
http://www.instagram.com/proeg.uern 
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO (PROPEG)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPEG) tem como objetivo 
fomentar atividades científicas voltadas 
para o desenvolvimento social e regional.
Desse modo, viabiliza uma política de 
capacitação docente, atendendo os 
anseios da contemporaneidade, qual 
seja: dotar a Universidade de mestres e 
doutores capazes de efetivar uma pesquisa 
científica de qualidade.

A UERN oferece cursos de pós-graduação 
Stricto sensu de mestrado e doutorado, 
com ofertas regulares, em várias áreas do 
saber. Além desses, são ofertados cursos 
de pós-graduação lato sensu, incluindo 
cursos de especialização com carga 
horária mínima de 360hs (presenciais e 
à distância), com ofertas temporárias, 
e  Programas de Residências em saúde, 
sendo 2 médicos e  multiprofissional.

Os cursos Stricto sensu fazem parte 
de 20 Programas de Pós-graduação 

institucionais, e incluem 22 cursos de 
mestrado e 04 de doutorado. Entre os 
cursos de mestrado são ofertados 06 
na modalidade profissional e 16 na 
modalidade acadêmica.

Informações sobre os Programas de Pós-
graduação e os respectivos cursos stricto 
sensu podem ser obtidas na página da 
UERN (portal.uern.br), através do link 
“Pós-graduação” ( portal.uern.br/pos-
graduacao), o qual disponibiliza uma 
lista dos diversos programas por campi. 
Ao acessar cada programa na lista, os 
interessados podem visualizar informações 
básicas, como áreas de concentração, 
linhas de pesquisa, corpo docente, 
disciplinas e os editais de seleção de cada 
programa/cursos. Outras informações 
podem ser obtidas através do e-mail 
strictosensu@uern.br

Informações sobre ofertas de cursos lato 
sensu estão disponíveis na página da 

A UERN oferece cursos de 
pós-graduação stricto sensu 
de mestrado e doutorado, 
com ofertas regulares, em 
várias áreas do saber. 

8

http://portal.uern.br
http://portal.uern.br/pos-graduacao
http://portal.uern.br/pos-graduacao
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PROPEG (http://propeg.uern.br/default.
asp?item=propeg-posgraduacao-cursos-
especializacao). Outras informações 
podem ser obtidas através do e-mail 
latosensu@uern.br

Durante a edição anual dos programas, 
são destinadas para alunos de graduação 
bolsas de pesquisa fomentadas pela UERN 
e pelo CNPq no valor de R$ 400,00, e 
bolsas no valor de R$ 100,00 para alunos 
do Ensino Médio da rede pública, todos 
orientados por professores da UERN.

Atualmente, são ofertadas a seguinte 
quantidade de bolsas:
PIBIC UERN: 100 bolsas de R$ 400,00
PIBIC CNPq: 78 bolsas de R$ 400,00
PIBIC-AF CNPq: 7 bolsas de R$ 400,00
PIBITI CNPq: 11 bolsas de R$ 400,00
PIBIC-EM CNPq: 60 bolsas de R$ 100,00

PROPEG, Campus Central.
Tel.: (84)3314-9856 - propeg@uern.br 
e posgraduacao.propeg@uern.br.
Horário de Funcionamento:
Segunda a sexta, das 7h às 17h30.

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-posgraduacao-cursos-especializacao
http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-posgraduacao-cursos-especializacao
http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-posgraduacao-cursos-especializacao
mailto:latosensu@uern.br
mailto:posgraduacao.propeg@uern.br
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PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO (PROEX)

A Proex é órgão responsável por articular, 
acompanhar, registrar e promover as ações 
de extensão da UERN.

Fundamenta-se na Política de Extensão 
expressa pelo Fórum de Pró-Reitores 
de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras (FORPROEX, 2013) na 
interdisciplinaridade, dialogicidade e
indissociabilidade entre as atividades-
meio da formação (ensino, pesquisa, 
extensão), e na busca de uma 
universidade socialmente referenciada. 
São protagonistas da extensão: alunos, 
professores, técnicos- administrativos e 

comunidade externa.

Possui por objetivo fomentar uma 
formação acadêmica-profissional- 
humana pautada no diálogo, no respeito 
às diferenças, nos saberes científicos e 
do cotidiano por meio da relação com a 
sociedade, bem como promover e apoiar 
ações que fortaleçam o diálogo entre 
universidade e sociedade.

Dentre as ações da PROEX 
sistematicamente ofertadas à comunidade 
estão:

Estão diretamente contemplados 
com a comunidade também 
os projetos desenvolvidos por 
professores e técnicos da Instituição 
e discentes institucionalizados e 
acompanhados pela PROEX.

9
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PINACOTECA JOSÉ GURGEL

A Pinacoteca José Gurgel foi criada com 
a interveniência do Centro de Estudos e 
Programação Cultural – CEPC, no dia 26 de 
setembro de 1994, na Biblioteca Pe. Sátiro 
Cavalcanti Dantas, no Campus Central 
da UERN. No dia 08 de maio de 2001, 
dia do Artista Plástico, a Pinacoteca foi 
reinaugurada, e passou a ocupar um espaço 
no Clube ACEU, antigo Clube Ipiranga, 
prédio histórico, pertencente a UERN e 
onde funcionava o CEPC. A revitalização da 
Pinacoteca, atualmente instalada no prédio 
da Reitoria, aconteceu no dia 08 de agosto 
de 2016.

UERN AÇÃO: ARTE, ESPORTE E 
EDUCAÇÃO

O UERN Ação é fruto de uma parceria entre 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) com o 
Projeto Esperança Padre Guido Tonelotto, 
da Paróquia de São José, que leva aulas 
gratuitas de teatro, ballet, teclado, violão 
para crianças e adolescentes que, muitas 
vezes, não teriam condições de pagar para 
ter acesso às artes. Despertar talentos, 
oportunizar novos conhecimentos, 
aperfeiçoar habilidades e contribuir na 
formação cidadã de cada um dos 600 
participantes e apresentar possibilidades 
de um futuro melhor, são os objetivos do 
projeto. Mais informações através do e-mail: 
deca.proex@uern.br

UERN – Campus Central
Av. Prof. Antônio Campos - Pres. Costa e 
Silva, Mossoró - RN, 59610-210
Atendimento: Segunda a sexta – 08h às 17h

VIVA UERN RIO BRANCO

Contando com a participação de alunos, 
professores e técnicos da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
o Viva Rio Branco busca promover ações 
na área de saúde, esporte, lazer e cultura, 
incluindo desde orientação para atividades 
físicas e culturais, como música, teatro e 
pedagógicas, como contação de estórias 
e brinquedos cantados, além de ações na 
área de inclusão. 

UERN – Campus Central
Av. Prof. Antônio Campos - Pres. Costa e 
Silva, Mossoró - RN, 59610-210  
deca.proex@uern.br
Atendimento: Segunda a sexta – 08h às 17h

mailto:deca.proex@uern.br


CARTA DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO 19

GRUTUM

Com a montagem de espetáculos 
o GRUTUM fomenta através da arte 
teatral, a construção do conhecimento 
teórico-prático dos interessados em arte 
cênica, ofertando oficinas permanentes 
de teatro para comunidade em geral, 
com participação em projetos como:  

GRUDUM

O Grupo de Dança Universitário de Mossoró 
- GRUDUM, tem por objetivo oportunizar 
a vivência e a troca de experiências e 
experimentos estéticos, correlacionando-
os ao universo das relações interpessoais 
e fomentar, entre os sujeitos integrantes 
da comunidade artística e universitária 
mossoroense que trabalham com a dança, 
as possibilidades cênicas, contribuindo 
para a democratização do acesso à cultura 
quanto direito nato do cidadão, buscando 
influenciar positivamente o fomento a 
criação de novos grupos artísticos, de 
espetáculos e vivências estéticas, que 
possam contribuir para a formação de um 
público jovem para a arte local. Atua com 
montagens de espetáculos e realizações de 
oficinas para a comunidade por meio dos 
projetos FESTUERN e UERN Ação.

UERN – Campus Central
Av. Prof. Antônio Campos - Pres. Costa e 

FESTUERN

O FESTUERN é um dos maiores eventos 
artístico promovido pela PROEX, dando 
ênfase ao teatro, está dividido em três fases: 
Pré festival com oferta de oficinas artísticas 
e técnicas para estudantes e educadores 
do ensino fundamental e médio da rede 
pública de ensino; Festival as apresentações 
dos espetáculos produzidos por grupos 
escolares e; pós-festival com a realização de 
seminário de avaliação com coordenadores 
pedagógicos, artísticos e estudantes.

UERN – Campus Central
Av. Prof. Antônio Campos - Pres. Costa e 
Silva, Mossoró - RN, 59610-210  
deca.proex@uern.br
Atendimento: Segunda a sexta – 08h às 17h

UERN Ação e FESTUERN. Oferecendo 
formação e capacitação de novos atores 
e atrizes, suas incursões relacionadas às 
novas estéticas teatrais e produções de 
espetáculos cênicos, possibilitam o diálogo 
da Universidade com a cultura artística da 
cidade.

UERN – Campus Central
Av. Prof. Antônio Campos - Pres. Costa e 
Silva, Mossoró - RN, 59610-210  
deca.proex@uern.br
Atendimento: Segunda a sexta – 08h às 17h
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FEIRA DE PROFISSÕES

Voltada para alunos concluintes do Ensino 
Médio de escolas públicas e particulares, 
a ideia da Feira é apresentar aos alunos 
interessados em entrar na UERN os cursos 
de graduação e como eles funcionam. 
Vislumbrando o mercado de trabalho, 
a Feira de Profissões tem o intuito de 
possibilitar cada vez mais a aproximação 
entre a UERN e a comunidade.

ESCOLA DA UERN: CURSOS E 
ATIVIDADE - EDUCA

A Escola da UERN – EdUCA é um unidade 
responsável por executar o programa de 
cursos e atividades para a comunidade, 
oferecendo regularmente atividades nas 
áreas de dança, teatro, música, inclusão 
digital e atividades físicas.
Mais informações sobre abertura de 
matrículas, cursos e acesso é possível 
encontrar informações no site: 

natal.uern.br/educa/ ou no instagram 
@educauernoficial

UERN - Campus Natal
Av. Dr. João Medeiros Filho, 3419, Potengi, 
Natal/RN
E-mail: educa.natal@uern.br
Atendimento: De segunda a sexta, das 8h às 
18h.

Silva, Mossoró - RN, 59610-210  
deca.proex@uern.br
Atendimento: Segunda a sexta – 08h às 17h

http://natal.uern.br/educa/
mailto:educa.natal@uern.br 
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A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE) tem como finalidade atender 
às demandas voltadas à permanência 
estudantil na sua formação profissional, 
proporcionando, através do apoio e 
acompanhamento de uma equipe 
multiprofissional, o desenvolvimento de 
uma trajetória acadêmica com qualidade. 

A PRAE busca promover a permanência 

dos(as) estudantes da UERN por 
intermédio de acesso aos programas e 
serviços tais como: 

PROGRAMA DE MORADIA 
UNIVERSITÁRIA

O Programa de Moradia Universitária 
oferece apoio à permanência estudantil 
através de duas modalidades: residência 

Por meio de políticas 
estudantis, a PRAE busca 
promover ações visando a 
permanência dos estudantes 
da UERN

PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL (PRAE)
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universitária e auxílio financeiro. 
Na modalidade residência universitária, 
contamos com casas alugadas distribuídas 
no Campus de Mossoró, Natal, Patu, 
Assú e Caicó – acesso por intermédio de 
processos seletivos com lançamento de 
editais semestrais. 
A outra modalidade é o auxílio financeiro, 
cujo valor é repassado ao estudante 
durante o período de 12 (doze) meses, 
para apoio no pagamento de aluguel de 
imóvel; o acesso ocorre por intermédio de 
processos seletivos semestrais. 

PROGRAMA DE APOIO AO 
ESTUDANTE - PAE

O Programa oferece apoio ao estudante 
devidamente matriculado em curso de 
graduação na UERN, que se encontre em 
situação de comprovada vulnerabilidade 
socioeconômica. O acesso do estudante 
ao PAE ocorre por intermédio de processos 
seletivos semestrais, onde os(as) discentes 
selecionados(as) contarão com um auxílio 
no valor de R$300,00 (trezentos reais), 
durante o período de 10 (dez) meses. 

PROGRAMA DE APOIO AO ESTÁGIO 
CURRICULAR SUPERVISIONADO – 
NÃO-OBRIGATÓRIO 

O Programa tem como objetivo fomentar 
a prática do estágio, tanto internamente, 
quanto nos demais órgãos públicos, 
Iniciativa Privada e Terceiro Setor, 
respeitadas as dimensões educativa, de 
fiscalização e expansão do estágio. 
A Pró-Reitoria, além de garantir a abertura 
de campos de estágio no âmbito da 
instituição, busca firmar parcerias com 
diversas entidades visando a ampliação 
dos campos de estágio. 

PROGRAMA DE AUXÍLIO CRECHE 

O Programa constitui-se em auxílio 

financeiro destinado às(aos) estudantes 
regularmente matriculadas(os) nos cursos 
de graduação presencial da UERN, com 
filhos de idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) 
anos. Esse auxílio financeiro é destinado, 
exclusivamente, ao custeio das despesas 
com creche, pré-escola ou cuidador, 
enquanto a(o) estudante desempenha 
suas atividades acadêmicas. 

PROGRAMA DE AUXÍLIO FOTOCÓPIA
 
O Programa Auxílio Fotocópia constitui-
se em um auxílio destinado aos(as) 
estudantes, regularmente matriculados(as) 
nos cursos de graduação e pós-
graduação stricto sensu da UERN, na 
forma de autorização de fotocópia (cópia 
reprográfica). 
É destinado exclusivamente ao custeio 
das despesas com as cópias reprográficas 
inerentes ao desempenho das atividades 
acadêmicas, tais como cópia de livros, 
trabalhos de conclusão de curso em geral, 
artigos, textos, folders, slides etc. 

PROGRAMA DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR
 
Em parceria com o Governo do Estado do 
RN, por meio da Secretaria de Estado do 
Trabalho, da Habitação e da Assistência 
Social (SETHAS/RN), foi instalado o 
Restaurante Popular no Campus Central e 
no Campus Avançado de Patu, que oferece 
refeições diárias a preços simbólicos, 
atendendo alunos, técnicos, professores, 
funcionários e o público externo. 

As refeições oferecidas no Campus Central 
são: Café Cidadão: 325 refeições - segunda 
a sexta - 6h às 8h - Valor R$ 0,50/ Almoço: 
900 refeições - segunda a sexta – 10h30 
às 12h - Valor R$ 1,00/ Sopa Cidadã: 300 
refeições - segunda a sexta – 17h às 19h - 
Valor R$ 0,50. 
Mais informações: http://portal.uern.br/

http://portal.uern.br/restaurante
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As refeições oferecidas no Campus de 
Patu: Café Cidadão: 200 refeições servidas 
– segunda a sexta-feira - 6h às 8h – Valor 
R$ 0,50 (cinquenta centavos) 

PROMOÇÃO DO ESPORTE 
UNIVERSITÁRIO 

Incentiva à composição de equipes 
universitárias institucionalizadas para 
participarem de competições estaduais 
e nacionais, além de estimular os jogos 
interclasses e entre os campi avançados, 
como uma forma de fomentar a prática 
esportiva na Universidade. 

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL 

Instituído na UERN a partir do Programa 
de Fomento às Ações de Assistência à 
Permanência Estudantil no Âmbito da 
Uern (Pro-Uern), conforme a Resolução nº 
02/2020 – CD/FUERN, o Auxílio Inclusão 
Digital é um auxílio no valor de R$ 1.000,00 
(mil reais), destinado aos(às) estudantes 
de graduação presencial, devidamente 
matriculados(as) em componentes 
curriculares ofertados pela UERN (em 
calendário regular ou especial), que se 
encontrem em situação de comprovada 
vulnerabilidade socioeconômica, como 
estratégia de combate à desigualdade 

social de acesso às ferramentas digitais, no 
contexto de enfrentamento ao COVID-19, 
durante a pandemia. A concessão do 
Auxílio Inclusão Digital se dá por meio 
de processos de seleção cujos editais são 
lançados no início de cada semestre letivo. 

AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS 

Autorizado mediante disponibilidade 
orçamentária e apresentação de 
requerimento do estudante à PRAE. 
De fluxo contínuo, consiste no apoio 
institucional à participação em eventos 
acadêmicos, políticos e culturais, cujos 
valores são baseados na distância a qual 
o estudante deverá se deslocar para 
participar da atividade. 

ATENDIMENTO COM EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

A PRAE oferece atendimentos com 
assistente social, psicóloga clínica, 
psicóloga educacional e psicopedagoga. 
Os atendimentos são realizados no 
Campus Central e nos Campi Avançados 
mediante solicitação e marcação prévia. 
Durante a Pandemia, a PRAE prestou/
presta esse tipo de atendimento aos 
estudantes da UERN. Para isso, o(a) 
aluno(a) interessado(a) nesse tipo 
de serviço solicita o atendimento 

http://portal.uern.br/restaurante
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A Diretoria de Educação a Distância –  
DEaD, é um órgão vinculado à Reitoria, 
na qual, atualmente, oferta cursos de 
graduação e pós-graduação em parceria 
com a Diretoria de Educação a Distância 
– DED, ligada ao MEC e operacionalizada 
pela Universidade Aberta do Brasil 
(UAB). Os cursos funcionam no modelo 
semipresencial.

Atualmente atuamos em 13 polos de 
apoio presencial, onde ocorrem as 
atividades presenciais e avaliações dos 
cursos, os Polos podem ser consultados no 
site da DEaD. A UERN disponibiliza

um Ambiente Virtual de Aprendizagem 
para o funcionamento dos cursos.
Atualmente, são oferecidos cinco cursos 
de graduação (Licenciaturas em: Música, 
Educação do Campo, Letras - Língua 
Portuguesa, Letras - Língua Inglesa e Letras 
- Libras) e um curso de especialização em 
Mídias na Educação.

DEaD, Campus Central.
Tel.: (84) 3315-2204
dead@uern.br
Horário de funcionamento: Segunda-feira 
a sexta, das 7h às 17h. DAIN

encaminhando um e-mail para 
apoiomultiprofissional.prae@uern.
br, informando seu nome, curso e 
período. Depois disso, receberá resposta 
informando o dia e horário que seu 
atendimento será realizado através da 
plataforma Google Meet.

Prae – Campus CentraL da Uern
Av. Professor Antônio Campos, S/N, BR 110 
-Km 46, Costa e Silva – Mossoró – RN – CEP: 
59.625-620 

Contato:
• Gabinete do Pró-Reitor 
gab.prae@uern.br 

• Gabinete da Pró-Reitoria Adjunta
adj.prae@uern.br 
• Setor de Assistência Estudantil
sae.prae@uern.br
• Atendimento com equipe multiprofissional 
apoiomultiprofissional.prae@uern.br 
• Setor de Estágios e Convênios
sec.prae@uern.br 
• Setor de Esportes e Eventos
see.prae@uern.br 
• Secretaria da PRAE
prae@uern.br
Instagram: @prae.uern
Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 
07h às 22h

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 
À DISTÂNCIA (DEAD)
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DIRETORIA DE ASSUNTOS 
INTERNACIONAIS (DAINT)

A Diretoria de Assuntos Internacionais 
e Interinstitucionais da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte é um 
órgão vinculado à Reitoria, responsável 
pelo planejamento, execução e 
avaliação da política institucional de 
internacionalização da UERN. 

Estamos à disposição da comunidade 
acadêmica:
• orientando sobre bolsas de estudos para 
realização de cursos no exterior.
• recepcionando discentes, docentes e 
técnicos administrativos estrangeiros na 
UERN.
• estabelecendo parcerias com 
universidades estrangeiras para 
intercâmbio cultural, científico e 
acadêmico.
• ofertando cursos voltados à capacitação 
da comunidade acadêmica para situações 
de internacionalização.
• ofertando curso online de português 
como língua adicional para estrangeiros.
• traduzindo documentos oficiais para a 
participação da comunidade acadêmica 
em cursos de pós-graduação no exterior e 
intercâmbio.
• estabelecendo parcerias com redes 
de pesquisa internacionais a fim de 

impulsionar ações de internacionalização 
nos programas de pós-graduação.
• realizando workshops on-line sobre a 
internacionalização do ensino superior 
com profissionais especializados na área 
da internacionalização.
•  viabilizando mobilidade acadêmica 
internacional no formato virtual, com 
diversas IES estrangeiras na América 
Latina.
•  realizando atividades culturais, em 
língua estrangeira, com foco na imersão 
de línguas e culturas diferentes a cada 
edição do evento, em parceria com alunos, 
professores e técnicos administrativos da 
UERN e de outras instituições.
• ofertando cursos de inglês e espanhol 
para a comunidade acadêmica, a fim 
de habilitá-los a participar de cursos 
específicos para desenvolvimento de 
ações acadêmicas.

DAINT, Campus Central. 
Campus Central , BR 110 - KM 46 - Rua Prof. 
Antônio Campos, s/n - Costa e Silva
e-mail: daint@uern.br
Instagram: @daint.uern
Horário de funcionamento:
Segunda a sexta, das 8h às 12h, e das 14h 
às 17h.
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DIRETORIA DE POLÍTICAS E 
AÇÕES INCLUSIVAS (DAIN)

A Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas 
– DAIN, fundamentada nas Legislações, 
Nacional e Internacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, promove ações e políticas de 
inclusão viabilizando o acesso, apoio 
e acompanhamento aos estudantes, 
professores e técnicos administrativos com 
deficiência. Para isso, a diretoria oferece o 
suporte de uma equipe multiprofissional 
constituída pela diretoria, secretaria, 
pedagogia (pedagoga e psicopedagoga), 
assistência social, tradutores/intérpretes 
de Libras, ledores, instrutor de Libras, 
psicologia clínica e psicologia educacional.
A Diretoria de Políticas e Ações 
Inclusivas – DAIN, fundamentada nas 
Legislações, Nacional e Internacional 
de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva, conta com a 
Junta Multiprofissional da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) com vistas à acessibilidade e 

efetivação de direitos das pessoas com 
deficiência. A Junta Multiprofissional 
é uma instância pericial, vinculada à 
Reitoria e com atuação administrativa 
atrelada à Diretoria de Políticas e Ações 
Inclusivas (DAIN), constituída mediante 
portaria. A Junta Multiprofissional da 
UERN segue o que está prescrito na 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência) - Lei Nº 13.146, DE 
6 DE JULHO DE 2015, sendo formada 
por uma equipe multiprofissional com 
caráter biopsicossocial, conforme prevê 
a RESOLUÇÃO No 021/2021 – CONSUNI 
que Aprova Regimento Interno da Junta 
Multiprofissional da Uern.

DAIN, Campus Central. Tel.: (84) 3315-3559 
- dain@uern.br 
Horário de funcionamento: Segunda a 
sexta,  7h às 11h, das 13h às 17h e das 18h 
às 22h.
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SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS (SIB)

O SIB é um órgão suplementar da UERN e 
tem como objetivos organizar, preservar e 
disseminar a informação para a produção 
do conhecimento na Universidade.

Em todas as suas unidades, o SIB conta 
com acervo físico (livros, periódicos etc.) 
e acervo digital, bem como de ambiente 
climatizado com wi-fi para estudo e 
pesquisa. Nossos principais serviços são:

• Atendimento presencial e online aos 
usuários: orientações gerais sobre os 
serviços prestados pelo SIB. Atendimento 
de dúvidas e solicitações relacionadas 
ao funcionamento das bibliotecas, 
calendário letivo e diversos setores da 
UERN, pelos canais de comunicação 
(whatsapp, e-mails, redes sociais).

• Atendimento por agendamento: 
atendimento presencial (empréstimos 
e devoluções), terças e quintas-feiras, 
das 08h às 12h, mediante agendamento 
prévio. Link para agendar: http://
www.uern.br/biblioteca/default.

asp?item=Servi%E7os%Online.

• Aplicativo do SIB/UERN: reúne todos 
os serviços que a biblioteca pode 
oferecer de maneira on-line, para acessar 
o app, não é necessário um cadastro 
prévio, basta ao usuário entrar na loja 
virtual “Google Play Store”, do sistema 
operacional Android, e baixar o programa. 
Usuários de ios, podem acessar a versão 
HTML5 

• Aquisição bibliográfica (compra): as 
solicitações feitas exclusivamente pelos 
professores são encaminhadas à equipe 
de Aquisição e Seleção de Material 
Bibliográfico do SIB, a equipe fará a 
análise  final do pedido e encaminhará o 
processo de compra à PROAD. 

• Biblioteca Virtual da Pearson: possui um 
acervo digital de e-books que contempla 
diversas áreas do conhecimento, é preciso 
fazer o cadastro através da plataforma 
íntegra (graduação e servidores) ou 
SIGAA (aluno de pós graduação) para ter 
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acesso.

• Biblioteca digital dos TCCs: 
gerenciamento dos TCCs enviados pelos 
Departamentos, disponibilizados para 
consulta e pesquisa no SIABI - Sistema de 
Automacao de Bibliotecas,   

• Cadastro no SIB: restrito a comunidade 
interna, faz-se necessário anexar a 
certidão de vínculo e uma foto, deve 
ser solicitado no site, no seguinte link: 
http://www.uern.br/biblioteca/default.
asp?item=Servi%E7os%Online Opção: 
Cadastro de Usuário

• Capacitações: minicursos sobre o uso 
do manual da UERN e as normas da ABNT 
(elaboração e estruturação de artigos 
científicos, elaboração de trabalhos de 
conclusão de curso, elaboração e o uso 
de geradores de referências, citações e 
plágio, , uso do Manual de Normalização 
de Trabalhos Acadêmicos, Orientação das 
normas para entrega de TCCs ), deve ser 
solicitado pelo formulário, disponivel no 
portal UERN, biblioteca.

• Consulta ao acervo: o acervo cadastrado 
está disponível para consulta no SIABI - 
Sistema de Automacao de Bibliotecas,   

• Doações bibliográficas: orientação sobre 
recebimento das doações de materiais 
bibliográficos de pessoas físicas e 
instituições privadas ou públicas.

• Elaboração da Ficha Catalográfica: o 
SIB oferece o serviço gratuito por email 
de elaboração de ficha catalográfica 
para livros e periódicos (impressos e/
ou digitais) das publicações elaboradas 
pela UERN e  disponibiliza online um 
módulo de geração de Ficha Catalográfica 
para o usuário fazer a ficha do seu TCC, 
disponível em: http://www.uern.br/
biblioteca/default.asp?item=biblioteca-

ficha-catalografica. A ficha catalográfica 
contém os dados internacionais 
essenciais para a identificação de uma 
publicação.

• Emissão de Nada Consta: é um 
documento emitido pelo SIB por 
solicitação do usuário, certificando 
que este não possui pendências com 
o SIB, em caso de desligamento, 
desistência, transferência, trancamento 
de matrícula, requisição de diploma, 
exoneração ou aposentadoria. Pode 
ser solicitado acessando: http://
www.uern.br/biblioteca/default.
asp?item=Servi%E7os%Online Opção: 
Solicitação de Nada Consta ou pelo 
Aplicativo Biblioteca UERN.

• Empréstimos de materiais bibliográficos: 
empréstimo de materiais, em quantidade 
e período determinado, para uso externo 
ao ambiente da biblioteca. Atendimento 
presencial, mediante cadastro no SIB.

• Gerenciamento das Redes Sociais 
do  SIB/UERN:   objetiva promover as 
novidades, serviços e ações realizadas 
pelo SIB.

• Orientação para pesquisa em bases de 
dados: o objetivo deste serviço é auxiliar 
na elaboração de estratégias de busca e 
na seleção de fontes de informação que 
atendam ao seu objetivo de pesquisa, 
Os agendamentos serão realizados pelo 
email biblioteca@uern.br

• Projeto de Extensão Conversando 
com Autores: um projeto pioneiro 
desenvolvido pela Biblioteca Setorial 
do Campus de Assu no SIB/UERN, que 
integra a programação de atividades 
do setor.  As ações do projeto estão 
sendo desenvolvidas virtualmente pelo 
Instagram: @conversandocomautores. 

 http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=Servi%E7os%Online
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• Reserva de obras: serviço disponível 
em http://siabi.uern.br, para realizar a 
reserva de livros é necessário que todos 
os livros de uma mesma coleção estejam 
emprestados para outros usuários.

• Renovação de obras: pode ser 
realizado pelo site http://siabi.uern.
br ou pelo aplicativo Biblioteca UERN, 
com a matrícula do usuário e a senha da 
biblioteca.

• Visita Orientada:  é uma visita 
guiada por um servidor da biblioteca, 
previamente agendada, às unidades 
integrantes do Sistema de Bibliotecas 
(SIB). São apresentadas informações 
sobre cadastro, espaços de estudos, 
orientação sobre a pesquisa do acervo 
e suas coleções  impressas ou digitais 
e as normas de funcionamento. A 
comunidade interna e externa podem 
agendar visitas orientadas. A solicitação é 
por e-mail da biblioteca do seu campus.

Endereços:
 Biblioteca Central Reitor Pe. Sátiro 

Cavalcanti Dantas – Campus Universitário 
Central, Rua Professor Antônio Campos, 
s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva – 
Mossoró/RN | 59600-000;

 Bibliotecas setoriais (Campus 
Avançados e Faculdades de Enfermagem 
e Ciências da Saúde). 

Home Page: http:// www.uern.br/
biblioteca

Atendimento:
• Presencial 
Biblioteca Central:  Segunda a sexta, 8h às 
12h; 
Bibliotecas Setoriais: Terças e quintas-
feiras, das 08h às 12h, mediante 
agendamento prévio.

• Atendimento virtual (WhatsApp) do SIB: 
Segunda a sexta, das 7h às 16h. 
Na página da Biblioteca: http://
www.uern.br/ biblioteca/default.
asp?item=atendimento

ATENÇÃO: devido a pandemia da 
COVID-19 cada biblioteca do  SIB está 
atendendo em horários diferenciados 
de Plantão, e mediante agendamento 
prévio.

• Endereços para o atendimento Remoto: 
biblioteca@uern.br, 
circulacao@biblioteca.uern.br, 
facs@biblioteca.uern.br, 
faen@biblioteca.uern.br , 
pferros@biblioteca.uern.br, 
natal@biblioteca.uern.br, 
assu@biblioteca.uern.br, 
caico@biblioteca.uern.br, 
patu@biblioteca.uern.br 

WhatsApp (84) 98839-7031 / 988515750
Redes sociais (Instagram, Facebook, 
Twitter):
 @bibliotecaUERN;
@conversandocomautores;
@biblioteca.capf.

http://www.uern.br/ biblioteca/default.asp?item=atendimento
http://www.uern.br/ biblioteca/default.asp?item=atendimento
http://www.uern.br/ biblioteca/default.asp?item=atendimento
mailto:patu@biblioteca.uern.br
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A Editora Universitária da UERN – EDUERN 
- subsidia a publicação e divulgação 
de livros (e-book e impresso) oriundos 
do conhecimento produzido pela 
comunidade acadêmica (docentes, 
técnicos e discentes).

Localizado no Centro de Convivência do 
Campus Central, Campus Central da Uern. 
e-mail: edicoes.uern@uern.br
Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta, das 8h às 17h. 

O Jornal Oficial da FUERN (JOUERN)
é o instrumento oficial de publicidade 
dos atos administrativos da Fundação 
Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte, instituído pela Resolução de 
Nº 05/2018 – CD, de responsabilidade 
da Agência de Comunicação da UERN. 

Tem periodicidade semanal, podendo, 
quando necessário, publicar edições 
extraordinárias.

Link de acesso às publicações: 
http://portal.uern.br/jouern/ 

EDITORA UNIVERSITÁRIA

JOUERN
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A UERN TV é um espaço de comunicação 
que funciona como laboratório para 
alunos do curso de Comunicação Social – 
Contribui com a formação acadêmica dos 
estudantes, permitindo-lhes experiência 
prática das atividades que envolvem o 
jornalismo, radialismo e publicidade e 
propaganda.

São produzidos programas tanto no 
espaço físico da UERN, como fora do 
ambiente acadêmico, são eles; gravações 
de séries, programas de tv, reportagens 
especiais e matérias para informativo 

diário. Sempre priorizando levar 
informações a sociedade, permitindo 
deixá-la informada, atualizada com o que 
acontece em sua volta.

A UERN TV está localizada na Reitoria 
Rua Almino Afonso, 478 – Centro  
Mossoró-RN – CEP:59.610-210 

E-mail: uerntv@uern.br /
uerntv@gmail.com
Instagram: @uerntv
Atendimento presencial ao público: de 
08h às 14h.

Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas 
é uma Escola de Extensão da Faculdade 
de Letras e Artes – FALA, sob a 
responsabilidade do Departamento de 
Letras Estrangeiras – DLE, regimentada 
pelas normas vigentes da Pró-Reitoria de 
Extensão – PROEX.

Promoção de cursos de línguas inglesa e 
espanhola, como cursos regulares, e oferta 
de cursos especiais: de Proficiência ou de 
línguas estrangeiras e língua vernácula. As 
matrículas seguem a orientação de edital, 
publicado antes do início de cada semestre 
letivo da UERN, no site institucional. As 
inscrições são efetuadas de forma on-line 

UERN TV

NÚCLEO DE ESTUDOS E 
ENSINO DE LÍNGUAS (NEEL)

17
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por link disponível no edital, bem como os 
horários das aulas.

NEEL, Campus Central - Setor I.
Tel.: 3315-2126.
Email: neel@uern.br
http://fala.uern.br/neel
Horários de funcionamento 07h às 13h e 
16h às 22h.

mailto:uerntv@uern.br
mailto:neel@uern.br
http://fala.uern.br/neel
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A Escola de Música D’Alva Stella Nogueira 
Freire, do Departamento de Artes da 
Faculdade de Letras e Artes (DART/FALA/ 
UERN) tem como principal objetivo oferecer 
formação musical, preparando profissionais 
aptos a atuarem em diversos contextos que 
exigem conhecimento musical. Oferta os 
seguintes cursos:

 Cursos de Iniciação Musical
 Cursos de Formação Musical Básica I
 Cursos de Formação Musical Básica II
 Cursos Livres nos Instrumentos: bateria, 

teclado, guitarra, violão clássico e violino;

O ingresso aos cursos da Escola será 
realizado mediante sorteio, entrevista e 
processo de seleção, conforme a modalidade 
do curso escolhido. Os horários são 
disponibilizados em edital.

Para a matrícula, os candidatos sorteados 
e aprovados deverão apresentar o 
comprovante de pagamento da taxa 
do curso (R$100,00), além da seguinte 
documentação: Cópia do Registro de 
Nascimento, ou RG, ou CNH; e uma foto 3×4.

Os candidatos participantes do Cadastro 
Único, portadores de declaração de carência 
expedida pelo CRAS ou que preencherem 
declaração de carência podem solicitar a 
isenção do pagamento da taxa de matrícula. 

O pedido de isenção será realizado 
exclusivamente de forma presencial durante 
o processo de matrículas.

Escola de Música, Campus Central.
Tel.: 3315-2125 - conservatorio@uern.br

ESCOLA DE MÚSICA  D’ALVA STELLA 
NOGUEIRA FREIRE (EMDSNF)

A Escola de Música oferece formação 
musical, preparando profissionais aptos 
a atuarem em diversos contextos que 
exigem conhecimento musical.
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AMBULATÓRIO DAS RESIDÊNCIAS EM 
SAÚDE

• Atendimentos interprofissionais 
individuais e coletivos: os usuários são 
colhidos por uma equipe interdisciplinar 
que realiza escuta atenta e qualificada e 
direciona para os demais atendimentos 
do ambulatório; Realização de espaços da 
palavra. 
• Atendimentos de Enfermagem: consulta 
de enfermagem, exame citológico do colo 
do útero (Exame Papanicolau) e exame das 
mamas, testagem rápida para IST; 
• Atendimentos de nutrição: avaliação e 
orientação nutricional e dietética; 
• Atendimentos de psicologia: 
atendimentos coletivos em grupos; 
atendimentos individuais de avaliação e 
acompanhamento psicológico; plantão 
psicológico;

• Atendimento de fisioterapia: 
acompanhamento fisioterapêutico, 
ventosaterapia; 
• Atendimento de práticas integrativas e 
complementares em saúde.
O Ambulatório das residências em saúde 
se localiza no prédio da Faculdade de 
Enfermagem, localizada na Rua Dionísio 
Filgueira, 383, Centro, Mossoró-RN. CEP: 
59610-090. A principal forma de contato 
é o telefone/whatsapp (84) 99638-9133. 
Dúvidas podem ser enviadas ao e-mail 
coremuuern@gmail.com . 
Atendimento: segunda a sexta, das 17h às 
21h.  
OBS: Em decorrência da Emergência 
de Saúde Pública de Importância 
Internacional pelo COVID-19, os 
atendimentos estão temporariamente 
suspensos, sendo mantido apenas o 
atendimento a grupos vulnerabilizados.

AMBULATÓRIOS20
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AMBULATÓRIO LGBT+ 

Atendimentos interprofissionais 
individuais e coletivos: os usuários são 
colhidos por uma equipe interdisciplinar 
que realiza escuta atenta e qualificada e 
direciona para os demais atendimentos 
do ambulatório; Realização de espaços da 
palavra. 
• Atendimentos de Enfermagem: consulta 
de enfermagem, exame citológico do colo 
do útero (Exame Papanicolau) e exame 
das mamas, testagem rápida para IST; 
• Atendimentos de nutrição: avaliação e 
orientação nutricional e dietética; 
• Atendimentos de psicologia: 
atendimentos coletivos em grupos; 
atendimentos individuais de avaliação e 
acompanhamento psicológico; plantão 
psicológico; 
• Atendimento de fisioterapia: 
acompanhamento fisioterapêutico, 
ventosaterapia;
• Atendimento de práticas integrativas e 
complementares em saúde. 
• Atendimento médico: indicação 
e acompanhamento clínico de 
hormonioterapia masculinizante e 
feminilizante. 

O Ambulatório LGBT+ se localiza no 
prédio da Faculdade de Enfermagem, 
localizada na Rua Dionísio Filgueira, 383, 
Centro, Mossoró-RN. CEP: 59610-090. A 
principal forma de contato é o telefone/
whatsapp (84) 99638-9133 ou o direct 
do instagram @ambulatoriolgbttrn 
(https://instagram.com/
ambulatoriolgbttrn?igshid=clbr03eeqpql). 
Atendimento: quartas e quintas, das 17h 
às 21h.  
Obs: Em decorrência da Emergência 
de Saúde Pública de Importância 
Internacional pelo COVID-19, estão 
limitados às quartas-feiras.

AMBULATÓRIO DE APOIO À 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

• Atendimentos interprofissionais individuais 
e coletivos: os usuários são colhidos por uma 
equipe interdisciplinar que realiza escuta 
atenta e qualificada e direciona para os 
demais atendimentos do ambulatório;  
• Atendimentos de Enfermagem: consulta 
de enfermagem, exame citológico do colo 
do útero (Exame Papanicolau) e exame das 
mamas, testagem rápida para IST; 
• Atendimentos de nutrição: avaliação e 
orientação nutricional e dietética; 
• Atendimentos de psicologia: atendimentos 
coletivos em grupos; atendimentos 
individuais de avaliação e acompanhamento 
psicológico; plantão psicológico;
• Atendimento de fisioterapia: 
acompanhamento fisioterapêutico, 
ventosaterapia; 
• Atendimento de práticas integrativas e 
complementares em saúde. 
• Atendimento médico. 

O Ambulatório de apoio à população em 
situação de rua se localiza no prédio da 
Faculdade de Enfermagem, localizada na 
Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, Mossoró-
RN. CEP:59610-090. O atendimento é 
realizado por demanda espontânea nos dias 
de atendimento. Atendimento: quartas, das 
19h às 21h.

NÚCLEO DE ATENÇÃO MATERNO-
INFANTIL (NAMI)

• Realizar ações de prevenção, promoção e 
recuperação da saúde materno-infantil.
• Executar atividades de prevenção, 
promoção e recuperação voltadas para a 
saúde da gestante;
• Executar atividades de prevenção, 
promoção e recuperação voltadas para a 
saúde da puérpera;
• Executar atividades de prevenção, 
promoção e recuperação voltadas para a 

https://instagram.com/ambulatoriolgbttrn?igshid=clbr03eeqpql
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saúde da mulher;
• Executar atividades de prevenção, 
promoção e recuperação voltadas para a 
saúde da criança;
• Executar atividades de prevenção, 
promoção e recuperação voltadas 
para a saúde da criança com atraso no 
desenvolvimento

Localização / Formas de contato (endereço, 
telefones e e-mails)  O Núcleo de Atenção 
Materno-Infantil (NAMI) se localiza no prédio 
da Faculdade de Enfermagem, localizada na 
Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, Mossoró-
RN. CEP:59610-090.  Telefone: (84) 3315-2151
Cintia Mikaelle Cunha de Santiago 
Nogueira - cintiamikaelle@gmail.com – (84) 
996643908
Horários de funcionamento  
Semanalmente a partir da data 29/06/2021 
com atividades semanais nas quartas, 
quintas e sextas nos horários de 13 às 17 hs e 
18 às 22 hs.

NÚCLEO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS 
E COMPLEMENTARES EM SAÚDE 
(NUPICS)

O Núcleo de práticas integrativas e 
complementares em saúde- NUPICS é um 

núcleo de extensão que se configura em 
um espaço de olhar múltiplo, de partilhas 
de experiências e desenvolvimento 
humanescente do vínculo terapêutico, 
proporcionando a integração do 
ser humano com o meio ambiente, 
valorizando e articulando saberes 
populares, cultura e ciência, estabelecendo 
a conexão da visão ampliada do processo 
saúde-doença onde o cuidado é centrado 
no SER.

Em consonância com os princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS), oferta 
atendimentos em práticas integrativas 
como: acupuntura, reiki, massoterapia, 
auriculoterapia, cromoterapia, 
ventosaterapia, hipnoterapia, 
reflexoterapia, meditação entre outros, 
todos gratuitos e abertos a toda 
comunidade. 

Diante da pandemia e do distanciamento 
social, com intuito de promover e 
garantir a acessibilidade e continuidade 
no processo de atenção integral à 
saúde, criou-se o NUPICS on-line que, 
disponibiliza da rede social Instagram, 
do núcleo e dos profissionais integrantes 
da equipe, a partir de uma escala de 

O NAMI oferece atendimento 
especializado em diferentes 
áreas a crianças com microcefalia 
decorrente do Zika Vírus.
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O NPJ/FAD/UERN tem a finalidade de 
propiciar o aprendizado técnico-jurídico 
aos alunos do curso de Direito, nos 
períodos 7º, 8º, 9º e 10º, desenvolvendo 
um trabalho de assistência jurídica à 
população vulnerável dos municípios de 
Governador Dix-Sept Rosado, Mossoró e 
Serra do Mel (RN). 

O NPJ/FAD/UERN dispõe de técnicos 
especializados (Advogados e 

Assistente Social), estudantes de 
Direito (estagiários), funcionários 
administrativos e Professores 
Supervisores que dão encaminhamentos 
e andamentos às diversas demandas 
jurídico-sociais que chegam ao Núcleo. 

O NPJ/FAD/UERN se localiza no antigo 
Fórum Municipal “Desembargador 
Silveira Martins”, na Avenida Rio Branco, 
S/N, Centro, Mossoró/RN.

NÚCLEO DE PRÁTICA 
JURÍDICA (NPJ/FAD/UERN)
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atendimento individualizado via direct.
Requisitos e aos documentos necessários 
para acessar o serviço;
•Para acessar ao serviço presencial ( 
Diante da pandemia temporariamente 
suspensos), faz-se necessário entrar em 
contato com o WhatsApp do NUPICS ( (84) 
99638-9133) para agendar o atendimento 
que é disponibilizado de segunda a sexta 
mediante escala de disponibilidade dos 
profissionais. 
•No caso do NUPICS online a demanda é 
livre, sem necessidade de agendamento 
prévio, sendo necessário apenas entrar em 
contato.
Documentação necessária: Cópias do RG, 
cartão do SUS atualizado e comprovante 
de residência.
Etapas para processamento do serviço: 
Após o agendamento, a consulta e 
o atendimento serão realizados e os 
retornos programados de acordo com a 
necessidade.
Prazo para a prestação do serviço: o 
agendamento é mensal

PRIORIDADE DE ATENDIMENTO: gestantes, 
lactantes, pessoas com crianças de colo 
e pessoa idosa (a partir de 60 anos) e 
portadores de deficiência, nos termos 
da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 e Lei nº 
13.146, de 2015. 
Ambulatório integrativo do NUPICS 
se localiza no prédio da Faculdade de 
Enfermagem, localizada na Rua Dionísio 
Filgueira, 383, Centro, Mossoró/RN.
1. Forma de comunicação com o 
solicitante do serviço
Comunicação direta via WhatsApp do 
NUPICS (84) 99638-9133) ou via Direct do 
Instagram: @nupics_uern

OBS: Em decorrência da Emergência 
de Saúde Pública de Importância 
Internacional pelo COVID-19, os 
atendimentos presenciais estão 
temporariamente suspensos. O 
NUPICS on-line através da rede social 
do  Instagram ( @nupics_uern) realiza 
atendimento individualizado via direct.
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O curso de Odontologia realiza 
atendimento gratuito a toda população 
de Caicó e região, tanto na atenção 
básica como em alguns procedimentos 
especializados encaminhados pelos 
cirurgiões-dentistas e médicos dos 
municípios.

No setor de Clínicas Odontológicas do 
Curso de Odontologia, Campus Caicó, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-UERN são realizados procedimentos 
odontológicos dos mais diversos graus de 
complexidade e das mais diversas áreas 
de atuação da Odontologia, tais como: 
procedimentos profiláticos (aplicação 
de flúor, higienização oral, palestras e 
trabalhos educativos em escolas, feiras e 
eventos de cunho social); restaurações; 
cirurgias odontológicas; tratamento 
de disfunções temporomandibulares 
(DTM); tratamentos ortodônticos; 
implantes dentários; procedimentos 
endodônticos (canais); próteses parciais 
e totais; tratamentos estéticos; exames 
radiológicos; identificação de lesões 
patológicas de cavidade oral e coleta 
de material para biópsia e em caso de 
malignidade encaminhamento para a Liga 
Norte Rio Grandense contra o Câncer.

Está ainda sendo pleiteado junto à 
Secretaria Estadual de Educação, um 
espaço no Hospital Regional do Seridó 
para que seja implantado um serviço de 
atendimento cirúrgico para pacientes 
vítimas de traumas na região de boca e 
maxilar.
Os procedimentos mais frequentes 
incluem as radiografias peri-apicais, 
restaurações, raspagens, exodontias, 
moldagens e próteses totais. Os 
atendimentos são realizados: manhã/tarde 
(aulas) e a noite (projetos de extensão)

Departamento de Odontologia
Av. Rio Branco, nº 725, Centro, Caicó/RN - 
CEP 59300-000 
Tel: (84) 3421-6513
E-mail: dod.caico@uern.br
Localização: Estrada do perímetro irrigado
do Sabugi, s/n, bairro Paulo VI, Caicó-RN,
anexo ao Hospital Regional do Seridó.
Telefone: (84) 3421-4835
E-mail: odontoclinica@uern.br

Horários de funcionamento: segunda 
a sexta, das 7h às 18h, com possível 
funcionamento noturno sob demanda 
dos projetos de extensão em Disfunção 
temporomandibular, cirurgia e 
odontopediatria.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA22

Atualmente, devido ao teletrabalho, o 
NPJ/FAD/UERN atende exclusivamente 
pelos seguintes canais remotos:
 
- E-mail: npj.fad@uern.br 
- WhatsApp: 
Segunda-feira: (84) 98170-8240 

Terça-feira: (84) 98638-3455 
Quarta-feira: (84) 99678-6072 
Quinta-feira: (84) 98638-4731 
Sexta-feira: (84) 99956-7822 
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 
18h (exceto feriados)

mailto:dod.caico@uern.br
mailto:odontoclinica@uern.br
mailto:npj.fad@uern.br
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O Museu de Cultura Sertaneja é um 
espaço dedicado à ciência, à educação e à 
arte. Desenvolve atividades extensionistas 
e de pesquisa, atendendo como 
laboratório para os cursos de graduação e 
pós-graduação e recebe toda a sociedade, 
principalmente instituições de ensino, de 
ações sociais, entre outros. Além disso, 
apresenta exposições periódicas que 
tratam de temáticas voltadas às memórias 
materiais e imateriais da região do Alto 
Oeste potiguar.

Dentre as suas atividades, é função 
do Museu coletar, catalogar, arquivar, 
conservar, investigar, comunicar e expor 

objetos, peças e coleções; materiais 
e imateriais; para fins de preservação 
e de ações educativas e científicas 
relacionadas com o patrimônio cultural e 
histórico do sertão semiárido brasileiro.

O Museu de Cultura Sertaneja, UERN
Campus de Pau dos Ferros.
Rodovia BR-405, Km 153, s/n, Arizona - 
Pau dos Ferros/RN. 
Tel.: (84)3351-2560 - museu.pferros@uern.
br
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h 
(o horário pode ser modificado de acordo 
com as visitas previamente agendadas).

MUSEU DE CULTURA 
SERTANEJA

O Museu de Cultura Serta-
neja é um espaço dedica-
do à ciência, à educação 
e à arte. Apresenta ex-
posições periódicas que 
tratam de temáticas vol-
tadas às memórias mate-
riais e imateriais da região 
do Alto Oeste potiguar.
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Principais atividades:
A Escola da UERN – EdUCA é um unidade 
responsável por executar o programa de 
cursos e atividades para a comunidade, 
oferecendo regularmente atividades nas 
áreas de dança, teatro, música, inclusão 
digital e atividades físicas.

Uern - Complexo Cultural 
Av. Dr. João Medeiros Filho, 3419, Potengi, 
Natal/RN
E-mail: educa.natal@uern.br
Horários de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h.
Mais informações sobre abertura de 

matrículas, cursos e acesso é possível 
encontrar informações no site:
natal.uern.br/educa/ ou no instagram
@educauernoficial

NÚCLEO DE ESTUDOS E AÇÕES
INTEGRADAS NA ÁREA DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE - NECRIA

Dentre outras atividade o Necria promove 
palestras, cursos e debates sobre infância 
e adolescência, de acordo com demanda 
da sociedade, além de apresentar na rádio 
Zapping o programa Recriando Saberes 
para difundir informações e debates na 
área da infância e adolescência.
Os canais de atendimento são: Presencial; 
Por telefone: (84) 3351-22512/2210;
Por e-mail: desso@uern.br; fasso@uern. 
br;

O horário de funcionamento é de 
segunda a sexta, das 7h às 11h, e às 
quartas, no turno vespertino, das 
14h30min às 17h30min.

NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE A
MULHER SIMONE DE BEAUVOIR – 
NEM

As ações do NEM são desenvolvidas 
quinzenalmente, mediante parcerias 
com o Juizado da Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher, Centro de 
Referência da Mulher – CRM, Delegacia 
Especializada no Atendimento à Mulher

ESCOLA DE EXTENSÃO 
DA UERN - EDUCA

NÚCLEOS DA FACUDADE DE 
SERVIÇO SOCIAL (FASSO)

24
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mailto:educa.natal@uern.br 
http://natal.uern.br/educa/ 
mailto:desso@uern.br
mailto:fasso@uern. br
mailto:fasso@uern. br


UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE40

– Deam, Sindicatos e Movimentos Sociais 
que atuam na problemática dos direitos 
humanos e em defesa das mulheres.
Os canais de atendimento são: Presencial;
Por telefone: (84) 3351-22512/2210; Por 
e-mail: desso@uern.br; fasso@uern.br;
O horário de funcionamento e de 
segunda a sexta, pela manhã e às quartas, 
no turno vespertino.

NÚCLEO DE ESTUDO E PESQUISA 
SOBRE A TERCEIRA IDADE – NEPTI

As ações do Nepti são desenvolvidas 
quinzenalmente, mediante parcerias com 
os Centros de Referência da Assistência 
Social – Cras, a Secretaria do
Desenvolvimento Social, as Casas da Nossa 
Gente, os Centros de Convivência do Idoso, 

o Centro Geriátrico e as instituições não- 
governamentais devidamente cadastradas 
e certificadas pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS, sempre com a 
participação do Conselho Municipal do 
Idoso, responsável pelo acompanhamento
e monitoramento dessa política através do 
controle social.

Os canais de atendimento são: Presencial: 
Segunda a sexta, das 7h às 11h.
Por telefone: (84) 3351-22512/2210; Por 
e-mail: neptifasso@gmail.com; desso@
uern.br; fasso@uern.br;
O horário de funcionamento: segunda a 
sexta, pela manhã.
Localização: Bloco da Faculdade de Serviço 
Social - Fasso, Campus Central.

NÚCLEO EXTENSIONISTA DE
LÍNGUAS DO DEPARTAMENTO
DE LETRAS ESTRANGEIRAS

O Núcleo Extensionista de Línguas do 
Departamento de Letras Estrangeiras 
- NEDELE, regimentado pelas 
normas vigentes da Pró-Reitoria de 
Extensão-PROEX, conta com o apoio 
e gerenciamento de recursos da/pela 
FUNCITERN.
O NEDELE está vinculado ao 
Departamento de Letras Estrangeiras 
- DLE, Campus de Assú/RN. O Núcleo 
visa a implementar a oferta de curso de 
língua inglesa, direcionado a alunos da 
Universidade, da comunidade do Vale do 
Açu e cidades vizinhas. Assim, o Núcleo se 
configura como uma atividade de caráter 
permanente e de oferta regular de curso 

extracurricular de língua inglesa, sempre 
que existe demanda por parte dos alunos 
da UERN e da sociedade em geral. 

MATRÍCULAS:
• Online, link disponível em Edital, 
publicado no site da UERN.

Departamento de Letras 
Estrangeiras(DLE), do Campus Avançado 
de Assu(CAA) 
Email: eldele.uern@gmail.com
Celular: (84) 99864-6368
WhatsApp: (84) 99864-6368
Horários de funcionamento  Na Secretaria 
do DLE-CAA das 16h:30 às 21h:30.
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O Projeto de Extensão “Cineatro, 
nem só de bancos se faz uma praça: 
aprendizagens e práticas do saber-
fazer cinema e teatro” está vinculado ao 
Departamento de Letras- DL, Campus 
Avançado de Patu, e desenvolve com 
os discentes do curso de Letras e 
Pedagogia (além das demais pessoas da 
comunidade) a discussão e o aprendizado 
acerca da teoria e da prática teatral e do 
universo cinematográfico, visando uma 
ampla e racional crítica sobre a sociedade 
vigente, a partir de temáticas diversas. O 
projeto tem ênfase na inclusão cultural e 

no entretenimento, junto ao bem-estar 
da sociedade, visto que promove as artes 
cênicas e fílmica a serem contempladas 
pela comunidade potiguar.

Email: beatrizpazini@uern.brCelular: (84) 
99687-1166
WhatsApp: (84) 99687-1166

O horário de funcionamento: segunda a 
sexta, pela manhã.
Localização: Secretaria do Departamento 
de Letras do Campus Avançado de Patu.

FORMULÁRIO ON-LINE
 Solicitação de emissão de documento 

acadêmico - DIRCA - PROEG – UERN

EX-ALUNOS/ALUNOS ESPECIAIS
 Requerimento de expedição de 

Diploma de Graduação

DESLIGAMENTO/CANCELAMENTO
 Requerimento de cancelamento 

Matrícula Institucional por vontade 
própria

 Requerimento de desligamento de 
curso por vontade própria

PROCEDIMENTOS
 Requerimento de alteração de nome
 Requerimento de inclusão do nome 

social
 Requerimento de regime do exercício 

domiciliar
 Requerimento de colação de grau 

extraordinária

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
 Aproveitamento de estudo realizado 

na UERN - automático (equivalência 
cadastrada no SAE)

 Aproveitamento de estudo realizado na 
UERN - com apreciação departamental

CINEATRO

DIPLOMAS, REQUERIMENTOS  
ACADÊMICOS E LINKS ÚTEIS
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http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7cC3_7Yk7ib6NDO1bCu9nIxqSMTPsODG8F02t1S__urlcuw/viewform
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7cC3_7Yk7ib6NDO1bCu9nIxqSMTPsODG8F02t1S__urlcuw/viewform
https://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-exalunos/arquivos/4152requerimento_diploma.pdf
https://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-exalunos/arquivos/4152requerimento_diploma.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_de_cancelamento_de_matricula_institucional.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_de_cancelamento_de_matricula_institucional.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_de_cancelamento_de_matricula_institucional.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_desligamento_vontade_pra“pria.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_desligamento_vontade_pra“pria.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_alteraa‡aƒo_de__nome.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_de_inclusa%C6%92o_do_nome_social.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_de_inclusa%C6%92o_do_nome_social.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_regime_do_exerca%C2%ADcio_domiciliar.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_regime_do_exerca%C2%ADcio_domiciliar.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_de_cola__o_de_grau_extraordin_ria.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-alunos-e-ex-alunos/arquivos/4152requerimento_de_cola__o_de_grau_extraordin_ria.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151ae_automatico.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151ae_automatico.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151ae_automatico.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151ae_apreciacao.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151ae_apreciacao.pdf
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FACULDADES DO 
CAMPUS CENTRAL

29

 Aproveitamento de estudo realizado em 
outra IES

EXERCÍCIO DOMICILIAR
 Julgamento do pedido de regime do 

exercício domiciliar
 Programa especial de estudo - exercício 

domiciliar
 Retificação do resultado provisório - 

exercício domiciliar
ALUNO ESPECIAL

 Requerimento de aluno especial 
portador de diploma

 Requerimento de aluno especial 
vinculado a outra IES

 Requerimento de aluno especial - 
convênio de outra IES

DOWNLOAD
 Download

ATOS REGULATÓRIOS
 Atos de Criação

 Atos de Reconhecimento

PROJETOS PEDAGÓGICOS
 Campus Central
 Campus de Natal
 Campus de Caicó
 Campus de Assú
 Campus de Pau dos Ferros
 Campus de Patu

TRANCAMENTO DE CURSO
Via plataforma íntegra. Regulamentado 
pelos art. 140 e 141 do cap. VI do 
Regulamento dos Cursos de Graduação.

Diretoria de Admissão, Registro e 
Controle Acadêmico – Dirca
Horários de funcionamento: Segunda a 
sexta, das 7h às 13h / 15h às 21h.
e-mail: direcao.dirca@uern.br e sec.dirca@ 
uern.br

Os cursos de graduação ofertados no Campus Central da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte estão agrupados em Faculdades, conforme disposto a seguir.

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS – FACEM

 Administração
 Ciências Contábeis
 Ciências Econômicas
 Gestão Ambiental

(84) 3315-2198 – facem@uern.br
facem.uern.br 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL - 
FASSO

 Serviço Social

(84) 3315-2210 – fasso@uern.br
fasso.uern.br

FACULDADE DE LETRAS E ARTES - 
FALA

 Letras (Língua Portuguesa)
 Letras (Língua Inglesa)
 Letras (Língua Espanhola)
 Música

(84) 3315-2214 – fala@uern.br 
fala.uern.br

http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151ae_outra_ies.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151ae_outra_ies.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151formulario_de_julgamento_do_regime_do_exercacio_domiciliar.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151formulario_de_julgamento_do_regime_do_exercacio_domiciliar.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151programa_especial_exercicio_domiciliar.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151programa_especial_exercicio_domiciliar.pdf
http://uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151retificacao_resultado_provisorio_exercicio_domiciliar.pdf
http://uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151retificacao_resultado_provisorio_exercicio_domiciliar.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151aluno_especial_portador_diploma.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151aluno_especial_portador_diploma.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151aluno_especial_outra_ies.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151aluno_especial_outra_ies.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151aluno_especial_convenio.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/uern-dirca-formularios-unidades-academicas/arquivos/4151aluno_especial_convenio.pdf
http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-formularios
http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-atos-regulatorios-criacao
http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-atos-regulatorios-reconhecimento
http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-projetos-pedagogicos-central
http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-projetos-pedagogicos-natal
http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-projetos-pedagogicos-caico
http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-projetos-pedagogicos-assu
http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-projetos-pedagogicos-pdf
http://proeg.uern.br/default.asp?item=proeg-projetos-pedagogicos-patu


CARTA DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO 43
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E 
NATURAIS - FANAT

 Ciências Biológicas (Bacharelado)
 Ciências Biológicas (Licenciatura)
 Ciência da Computação
 Física 
 Química
 Matemática

(84) 3315-2198 – fanat@uern.br 
fanat.uern.br

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE
 Pedagogia

(84) 3315-2235 – fe@uern.br 
fe.uern.br 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 
FAEF

 Educação Física (Bacharelado)
 Educação Física (Licenciatura)

(84) 3315-2198 – faef@uern.br
faef.uern.br 

FACULDADE DE ENFERMAGEM – 
FAEN

 Enfermagem
(84) 3315-2151 - faen@uern.br

FACULDADE DE FILOSOFIA E 
CIÊNCIAS SOCIAIS - FAFIC

 Ciências Sociais (Bacharelado)
 Ciências Sociais (Licenciatura)
 Comunicação Social (Jornalismo)
 Comunicação Social (Publicidade e 

Propaganda)
 Comunicação Social (Radialismo)
 Filosofia
 Geografia
 História

(84) 3315-2191 – fafic@uern.br
fafic.uern.br 

FACULDADE DE DIREITO – FAD
 Direito

(84) 3315-2207 – fad@uern.br
fad.uern.br 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
– FACS

 Medicina
(84)3315-2248 - facs@uern.br

mailto:faen@uern.br
mailto:facs@uern.br


UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE44

ASSÚ

• Dirigente responsável:  Direção 
Administrativa e Secretaria Geral
Prof. Augusto Sérgio de Oliveira - Diretor
• Principais atividades: Atividades 
administrativas do Campus e 
atendimento ao público externo e 
interno.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
End.: Rua Sinhazinha Wanderley, 871, 
Centro - 59650-000 – Assú-RN
(84) 3331-2411– assu@uern.br

No momento, por causa da 
pandemia-19, atendimento das 8h 
às 12h presencial e das 13h às 17h 
atendimento remoto.
No retorno presencial atendimentos 
das 8h às 12h, das 14h às 17h e das 
18h às 22h. 

 Departamento de Economia – CAA
• Chefe do Departamento: Professor Prof. 
Dr. Jaime dos Santos da Silva
• Principais atividades: o Departamento 

CAMPI30
de Economia – Assú presta serviços de 
educação à sociedade com atividades 
de ensino, pesquisa e extensão 
para a formação de profissionais, 
recepcionando e encaminhando pedidos 
de informação e orientação aos alunos e 
a comunidade em geral.

• Atendimento presencial: 
Rua Sinhazinha Wanderley, 871 – Centro 
– Assú/RN
Presencialmente - de segunda a sexta 
das 16 às 22h.*
• Atendimento remoto:  dec_assu@uern.
br
*Os horários de funcionamento 
podem ser alterados em períodos de 
situação de calamidade e emergência 
pública, e em períodos de recesso de 
aulas da graduação.

 Departamento de Geografia - CAA
• Dirigente responsável:  Heronilson 
Pinto Freire
• Principais atividades: 
Informações sobre o Curso de Geografia: 
ênfases, revista (Geointerações – http://
natal.uern.br/periodicos/index.php/RGI/
index)
Grupo de Pesquisa Ambiente & 
Sociedade (https://ambientesociedade.
com.br/) 
Laboratório de Geografia Física (LAGEO). 
(https://ambientesociedade.com.br/)

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Rua Sinhazinha Wanderley – 871 – 
Centro - Assú/RN 
Telefone: (84) 3331-2411 / Ramal: 209
dge.assu@uern.br
• Horários de funcionamento:

mailto:dec_assu@uern.br
mailto:dec_assu@uern.br
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RGI/index
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RGI/index
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RGI/index
https://ambientesociedade.com.br/
https://ambientesociedade.com.br/
https://ambientesociedade.com.br/
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Segunda à Sexta-feira: 7h às 13h.

 Departamento de História - CAA
• Dirigente Responsável: Profº. Dr. 
Rosenilson da Silva Santos
• Principais atividades:
GRADUAÇÃO
- Oferta do Curso de Licenciatura em 
História para formação de professoras/
res, atendendo a toda a região do Vale 
do Açu, adjacências e alguns discentes 
de Estados vizinhos. 
- Execução e desenvolvimento de 
atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, tais como: Programa 
Institucional de Monitoria (PIM), Projetos 
de Pesquisa e Iniciação Científica (PIBIC), 
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) e Residência 
Pedagógica (RESPED). 
A(o) candidata(o) precisar ter concluído 
o Ensino Médio e o ingresso no Curso 
ocorre através do Processo Seletivo de 
Vagas Iniciais - PSVI, via SISU, em uma 
entrada de 40 vagas, que ocorre no 
primeiro semestre de cada ano letivo. 
Neste processo, 50% das vagas são 
destinadas a candidatas(os) que tenham 
cursado integralmente os ensinos 
Fundamental e Médio em escolas 
públicas, bem como para candidatos 
autodeclarados pretos, pardos ou 
indígenas. Já 5% das vagas iniciais da 
UERN são destinadas a candidatas(os) 
com deficiência. Até 2022 o tempo de 
conclusão da formação é de 4 anos, a 
partir do semestre 2022.1 será ampliado 
para 4 anos e meio, em atendimento 
à regulamentação federal sobre as 
licenciaturas.

PÓS-GRADUAÇÃO
- Curso de Especialização em “Ensino 
de História e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena”. 
O ingresso nas 30 vagas da atual 

primeira turma deste Curso se deu 
através de processo seletivo que incluiu 
Entrevista sobre tema de pesquisa e 
análise do Currículo Lattes. Em virtude 
da Pandemia do Covid-19, a primeira 
edição tem ocorrido no formato remoto. 
Para as próximas turmas a Coordenação 
ainda discute, tanto sobre o formato da 
seleção como da própria execução das 
atividades. Assim como em relação a 
Graduação, o ingresso na Pós-Graduação 
é regulado através de Edital a ser 
publicado na página na UERN: https://
portal.uern.br/  

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Rua Sinhazinha Wanderley, 871.Centro. 
CEP: 59650-000. Assú/RN. 
Email: dhi_assu@uern.br
• Horários de funcionamento:
Matutino: (07h às 11h),
Vespertino: (13h às 17h) e
Noturno: (19h às 22h).

 Departamento de Letras Estrangeiras - 
Nedele – DLE/CAA
• Dirigente responsável: Prof. Ms. Antônio 
Gomes Diniz
• Principais atividades: 
O Departamento de Letras Estrangeiras 
– DLE/CAA oferta ao cidadão o Curso 
de Letras Língua Inglesa (Licenciatura) 
e suas Respectivas Literaturas, o 
qual possui como objetivo formar 
profissionais interculturalmente 
competentes para o ensino de língua 
inglesa, capazes de lidar, de forma 
crítica, com as habilidades linguísticas, 
especialmente a verbal, nos contextos 
oral e escrito, e conscientes de sua 
inserção na sociedade e das relações 
com o outro. 

PESQUISA
O grupo estimula a participação dos 
estudantes de Letras Língua Inglesa em 

https://portal.uern.br/   
https://portal.uern.br/   
mailto:dhi_assu@uern.br 
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eventos. Assim, o departamento oferta 
permanentemente o evento SEQUALI, no 
qual os discentes têm a oportunidade de 
apresentar seus projetos de pesquisa em 
andamento. O evento SEDEF é realizado 
anualmente e tem por objetivo tornar 
público os resultados das monografias 
construídas pelos alunos do Curso de 
Letras Língua Inglesa. 

EXTENSÃO
O referido departamento oferece o 
Núcleo Extensionista de Línguas do 
Departamento de Letras Estrangeiras 
(NEDELE), que é aberto à comunidade 
acadêmica e externa e tem por objetivo 
desenvolver o processo de ensino-
aprendizagem de língua inglesa.

• Atendimento presencial: 
Rua Sinhazinha Wanderley, 871, Centro
59650-000 – Assu-RN. Tel: (84) 3331-2411
dle_assu@uern.br
• Horários de funcionamento:
Expediente administrativo: 16h às 22h
Horário das aulas: 18h50 às 22h20
Obs.: Em razão da pandemia causada 
pelo novo coronavírus - COVID-19, as 
atividades acadêmicas estão sendo 
realizadas, em caráter excepcional, no 
modelo ensino remoto.
• Peculiaridades: 
E-mail do NEDELE: eldele.uern@gmail.
com

 Departamento de Educação – CAA
• Dirigente responsável:
Aldeci Fernandes da Cunha - Chefe do 
Departamento Portaria nº 787/2021 - 
GR/UERN
• Principais atividades:
O Departamento de Educação- Curso de 
Pedagogia, vem ao longo dos tempos, 
a partir de seu Projeto Pedagógico, 
desenvolvendo diversas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Dentre 

as principais atividades, destacamos: 
Serviços da Brinquedoteca, em 
seus formatos físico e digital, visa o 
desenvolvimento de práticas educativas, 
em articulação com emergências 
sociais, ofertando serviço de produção 
e mediação de atividades pedagógicas 
que incluem jogos, brinquedos, 
brincadeiras, softwares educativos para 
a infância, atendendo necessidades 
socioeducacionais de crianças, famílias, 
profissionais da educação e instituições 
que desenvolvem trabalhos relacionados 
ao cuidar e educar na infância. A 
proposta contempla ações em execução 
pelo Núcleo de Práticas Pedagógicas 
(NPP) e que dialogam com programas de 
ensino, projetos de pesquisa, projetos 
de extensão e componentes curriculares 
ofertados pelo curso de Pedagogia 
(DE/ CAA). Ainda dentro desse serviço, 
temos a oferta de atividades educativas 
a alunos das escolas da rede publica 
estadual e municipal de ensino do 
município de Assú/RN. Destacamos os 
serviços desenvolvidos pelos Programas 
de ensino: o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 
o Programa Residência Pedagógica 
(RESPED) e o Programa Nacional de 
Formação de Professores da Educação 
Básica (PARFOR), e os projetos de 
extensão e de pesquisas institucionaliza- 
dos, o que promove a participação de 
docentes, graduandos e comunidade, 
construindo-disponibilizando materiais, 
recursos didáticos, metodológicos 
e tecnológicos. Cursos de formação 
continuada para profissionais da 
Educação, com o objetivo de contribuir 
para com a formação dos profissionais 
da educação que atuam nos diversos 
espaços da educação básica. Dentre 
as ações de formação continuada, 
destacam-se: Curso básico em Libras 
para professores que atuam no 
atendimento educacional especializado, 

mailto:dle_assu@uern.br
mailto:eldele.uern@gmail.com
mailto:eldele.uern@gmail.com
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Educação em pauta que se caracteriza 
com a realização de atividades 
formativas para a área da gestão dos 
processos educativos. 

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Campus Avançado de Assú – Rua 
Sinhazinha Wanderley, 871, Centro, Assú/
RN, CEP. 59.650-000.  
Telefones: (84) 3331-2411 – (84) 3331-
2412 de_assu@uern.br
Contato do Chefe do Departamento: (84) 
98748-4807
• Horários de funcionamento:
segunda à sexta das 7h30 às 11h30 e das 
19h às 22h10.

 Departamento de Letras Vernáculas – 
CAA
• Dirigente responsável:
Prof. Dr. Francisco Afrânio Câmara Pereira 
– Chefe do DLV
• Principais atividades: 
O DLV oferece à comunidade açuense 
e cidades circunvizinhas Curso 
de Graduação em Letras – Língua 
portuguesa e respectivas literaturas, 
bem como Curso de Mestrado 
Profissional em Letras – PROFLETRAS. 
Localização / Formas de contato 
(endereço, telefones e e-mails)

• Atendimento presencial: 
Rua Sinhazinha Wanderley, nº 871, 
Centro Açu-RN 59.650.000 
dlv_assu@uern.br
• Horários de funcionamento:
No momento, por causa da 
pandemia-19, funciona em horário 
remoto.
Horário a partir de fevereiro/2022: 08 às 
12h e 19h às 22h.

 Biblioteca Setorial Pe. Alfredo Simonetti 
• Dirigente responsável:
Fernanda Andréa Siqueira de Souza - 

Bibliotecária Coordenadora
• Principais atividades:
A Biblioteca Setorial Pe. Alfredo 
Simonetti (BSPAS) faz parte do Sistema 
Integrado de Bibliotecas - SIB/UERN, a 
mesma disponibiliza aos seus usuários 
uma coleção formada por livros, 
publicações periódicas, monografias 
e dissertações, materiais multimídia e 
outras fontes de informação, dispomos 
da Biblioteca Virtual da Pearson que 
possui um acervo digital de e-books 
que contempla diversas áreas do 
conhecimento. Como também, a BSPAS 
desenvolve um projeto pioneiro no SIB/
UERN, denominado Conversando com 
Autores, que integra a programação de 
atividades do setor.

BIBLIOTECA VIRTUAL DA PEARSON: é 
preciso fazer o cadastro na plataforma 
íntegra para ter acesso.
PROJETO DE EXTENSÃO CONVERSANDO 
COM AUTORES: as ações do projeto estão 
sendo desenvolvidas virtualmente pelo 
Instagram: @conversandocomautores
Plantão de atendimento: Terças-feiras, 
das 08h às 12h, mediante agendamento 
prévio. Link para agendar: http://
www.uern.br/biblioteca/default.
asp?item=Servi%E7os%Online 
Opção: Empréstimos e Devoluções

OBS: A partir de 01 de dezembro de 
2021, o atendimento será de segunda a 
sexta, das 08h às 12h. 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO NA 
BIBLIOTECA: faz-se necessário anexar 
a certidão de vínculo e uma foto, deve 
ser solicitado no site, no seguinte link: 
http://www.uern.br/biblioteca/default.
asp?item=Servi%E7os%Online 
Opção: Cadastro de Usuário
CONSULTA AO ACERVO: disponível no 
seguinte endereço http://siabi.uern.br
RESERVA DE OBRAS: serviço disponível 

mailto:dlv_assu@uern.br
http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=Servi%E7os%Online  
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http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=Servi%E7os%Online  
http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=Servi%E7os%Online
http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=Servi%E7os%Online
http://siabi.uern.br 
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em http://siabi.uern.br, para realizar a 
reserva de livros é necessário que todos 
os livros de uma mesma coleção estejam 
emprestados para outros usuários.
RENOVAÇÃO DE OBRAS: pode ser 
realizado pelo site http://siabi.uern.
br ou pelo aplicativo Biblioteca UERN, 
com a matrícula do usuário e a senha da 
biblioteca.
ELABORAÇÃO DA FICHA 
CATALOGRÁFICA: serviço on-line para o 
próprio usuário fazer a ficha, disponível 
em: http://www.uern.br/biblioteca/
default.asp?item=biblioteca-ficha-
catalografica
MINICURSOS: elaboração e estruturação 
de artigos científicos (NBR 6022/2018); 
elaboração de Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC) (NBR 14724/2011) deve 
ser solicitado por e-mail assu@biblioteca.
uern.br
VISITA ORIENTADA: a solicitação é por 
e-mail: assu@biblioteca.uern.br, os 
professores devem informar o curso, a 
quantidade de alunos, o dia e horário 
desejado.
NADA CONSTA: pode ser 
solicitado acessando: http://
www.uern.br/biblioteca/default.
asp?item=Servi%E7os%Online 
Opção: Solicitação de Nada Consta ou 
pelo Aplicativo Biblioteca UERN. 

• Atendimento presencial: 
Campus Avançado de Assú
Rua Sinhazinha Wanderley, 871, Centro, 
Assú/RN – CEP – 59.650-000 
Telefone:(84)3331-2411 RM: 212         
Home Page: http:// www.uern.br/
biblioteca 
assu@biblioteca.uern.br
• Horários de funcionamento:
Segunda a sexta das 07h às 22h.

• Atendimento on-line:  SIB/UERN - das 
08h às 13h, 
pelo WhatsApp (84) 98839-7031.

Redes sociais do SIB/UERN:
Instagram: @bibliotecauern
Facebook: @bibliotecauern
Twitter: @bibliotecaUERN

ATENÇÃO:
BSPAS funcionará de segunda a sexta-
feira, das 08h às 12h, para realização 
de empréstimos e devoluções de livros 
será necessário realizar agendamento 
prévio.

CAMPUS DE CAICO

 Departamento de Enfermagem
• Dirigente responsável:
Profa. Ma. Raquel Mirtes Pereira da Silva 
Chefe de Gabinete do Curso de 
Enfermagem Campus Caicó – CaC/UERN
Portaria nº 0985 /2021-GP/FUERN
• Principais atividades:
Atendimento ao público interno 
(docentes e discentes) e externo. 
Gestão administrativa das burocracias 
institucionais. Expedição e recebimento 
de comunicação oficial interna e 
externa. Confecção e arquivamento de 
documentação oficial do Departamento. 
Além dos referidos serviços ligados 

http://siabi.uern.br
http://siabi.uern.br
http://siabi.uern.br
http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=biblioteca-ficha-catalografica 
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à graduação e voltados para sua 
comunidade acadêmica, o Curso de 
Enfermagem de Caicó (CaC/ UERN) 
também oferece ações de extensão 
voltadas à formação continuada de 
professores, egressos e membros da 
comunidade em geral, tais quais:

FÓRUM DE DEBATES SOBRE OS 
PROBLEMAS CRUCIAIS DE NOSSA 
ÉPOCA: O projeto cuja área temática é 
Educação e Saúde, está vinculado ao 
grupo de pesquisa Educação, Saúde e 
Pensamento Complexo, o qual abrange 
os departamentos de Filosofia e 
Enfermagem do Campus Avançado de 
Caicó. O foco do projeto visa a realização 
de debates sobre os problemas cruciais 
de nossa época, sendo voltado para 
temas fundamentais que causam mal 
estar no sujeito e no campo social, 
tais como: a medicalização da vida 
cotidiana, a política, o corpo e sua 
sexuação, violência, política, religião, 
capitalismo e as redes sociais; por meio 
de diálogos entre diferentes campos 
do saber, tais como a psicanálise, a 
filosofia, as neurociências, a educação, 
o direito, entre outros. O público alvo 
será: Professores das escolas públicas 
municipais e estaduais; professores da 
UFRN e IFRN, profissionais da área da 
saúde (médicos, enfermeiros, assistente 
social, psicólogos); profissionais do 
poder judiciário, sindicatos e ONGS. 
As atividades acontecem no Campus 
Caicó, Escolas Estaduais e Municipais e 
outras IES no período de 18/05/2019 a 
23/12/2020.

GRUPO DELEITE: aconselhamento 
e manejo clínico no processo de 
amamentação
O Projeto de Extensão tem como 
finalidade desenvolver aconselhamento 
e manejo clínico no processo de 
amamentação das díades mãe/recém-

nascidos atendidos na instituição 
de realização do projeto. As ações 
ocorrerão com o envolvimento de 
docentes e discentes que serão 
devidamente treinados sobre a temática, 
promoverão discussões semanalmente 
sobre problemas relacionados à 
amamentação e planejarão atividades 
educativas a serem realizadas com o 
público-alvo no Hospital do Seridó, 
localizado no município de Caicó-RN. 
O projeto contribuirá para a formação 
dos discentes envolvidos e para a 
aproximação da comunidade acadêmica 
com a clientela em questão. Participam 
do projeto as díades mãe-RN submetidos 
ao parto normal ou cesárea, e que 
estejam internadas no Hospital do Seridó 
(Caicó-RN), bem como não tenham 
contra-indicações para o aleitamento 
materno. As atividades ocorrerão 
semanalmente (em dias da semana) 
com duração de 4 horas cada encontro 
na Fundação Hospitalar Dr. Carlindo 
Dantas - Hospital do Seridó no período 
de 24/06/2019 a 23/12/2020.

DESPERTANDO VOCAÇÕES: conhecendo 
o curso de enfermagem/UERN/Campus 
Caicó
Considerando as dúvidas e indecisões 
que muitos estudantes vivenciam na 
hora de escolher uma profissão e a 
importância de conhecer o processo 
de trabalho desse profissional antes 
de optar por um curso de graduação, 
faz-se necessária estratégia que 
possibilite a esses estudantes uma 
aproximação com algumas profissões. 
Nesse sentido, o referido projeto tem 
como objetivo principal apresentar o 
curso de bacharelado e licenciatura 
em Enfermagem da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN)/
Campus Caicó aos alunos do 3º ano do 
ensino médio das escolas públicas e 
privadas da cidade de Caicó e municípios 

http://Despertando vocações
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circunvizinhos. Assim espera-se que essa 
aproximação com o espaço universitário 
desperte nos estudantes o desejo de 
fazer parte da UERN, Campus Caicó.
As ações ocorrem no Laboratório de 
bases de semiologia e semiotécnica da 
enfermagem/UERN, Campus Caicó no 
período de 01 de julho de 2019 a 23 de 
dezembro de 2020.

“VAMOS ENVELHECER JUNTOS?”: O 
projeto objetiva o compartilhamento de 
saberes e práticas acerca do processo de 
envelhecimento humano, na busca do 
‘Cuidado de si e do outro’, tendo como 
a base a ‘Interprofissionalidade’, no 
desenvolvimento das ações do projeto, a 
serem desenvolvidas com um grupo de 
idosos da comunidade. Através do uso 
de metodologias ativas, os participantes 
poderão perceber-se envelhecendo 
e interagindo com pessoas idosas, 
favorecendo a criação de uma 
senecultura que favoreça o autocuidado 
dos atores envolvidos. Dentre as 
atividades propostas destaca-se a 
promoção de vivências com um grupo 
de idosos da comunidade, identificando 
as suas necessidades e potencialidades, 
discutindo estratégias de enfrentamento 
para as mesmas. As ações planejadas e 
executadas propiciarão a participação 
social dos estudantes, frente a 
problemática do idoso de forma 
contínua, sistemática e integrada às 
áreas convencionais, desenvolvendo a 
construção do conhecimento científico. 
O público-alvo será representado por 
todos os idosos que integram o grupo 
de idosos na comunidade João Paulo II. 
As ações e atividades do Projeto serão 
desenvolvidas no espaço de convivência 
do Campus da UERN, na cidade de Caicó. 
Período de 24/06/2019 a 23/12/2020.

CINEMA E LOUCURA: da discussão 
política à intervenção clínica

O projeto tem por objetivo difundir o 
debate da temática da saúde mental, 
por meio da “sétima arte”, tanto para 
os atores do cenário acadêmico 
(professores, técnicos e alunos) quanto 
para a comunidade externa (usuários 
e profissionais de saúde, além de toda 
comunidade externa interessada) à 
UERN. Seu intuito é abrigar a discussão 
da loucura, enquanto fenômeno 
histórico, cultural e permanente, que 
assenta no campo da saúde mental. 
Para além de demonstrar aspectos 
históricos ou clínicos, os filmes exibidos 
pretenderão conectar os expectadores 
à problemática mais que atual, em suas 
várias dimensões (pedagógica/clínica, 
social, cultural, diversidade, ética e 
valores humanos, etc).
O público alvo corresponde a: Alunos, 
Professores e Técnicos do Campus 
Caicó/UERN, além do público externo: 
profissionais e usuários dos serviços 
de saúde do município de Caicó (CAPS 
III, CAPS ad, Residência Terapêutica, 
Hospital Regional e atenção básica, 
etc), que lidam com demandas de 
saúde mental em seu cotidiano. Serão 
04 horas semanais de atividades, 
incluindo a preparação do filme (estudo 
e direcionamento das atividades) numa 
semana, mais a exibição do filme na 
semana seguinte. A ação acontecerá 
em Sala de Aula do Campus Caicó no 
período do de julho de 2019 a dezembro 
de 2020.

MÃOS QUE FALAM: o uso da Língua de 
Sinais na área da Saúde
A convivência e o atendimento ao 
surdo em todos os segmentos da 
sociedade, especialmente no que 
refere à saúde, levou-nos a uma série 
de questionamentos e reflexões 
acerca das barreiras comunicacionais 
existentes entre o paciente surdo e 
o profissional de saúde atendidos 
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no município de Caicó. Esse dilema, 
instalou um sentimento de insatisfação 
e preocupação com relação a não 
comunicação entre pacientes 
surdos e ouvintes nos mais distintos 
ambientes, surgindo assim a proposta 
de criarmos um curso presencial, 
direcionado ao aprendizado da 
Língua de Sinais(LIBRAS), para assim 
combatermos as desigualdades e 
barreiras de comunicação existentes. 
São ofertadas 45 (quarenta e cinco) 
vagas, distribuídas respectivamente: 
10 (dez) destinadas à comunidade 
uerniana: docentes, discentes e técnicos; 
10 (dez) aos profissionais da saúde; 05 
(cinco) as pessoas com deficiência e/
ou surdez; 20 (vinte) para professores 
das redes: municipal, estadual, federal e 
particular; segurança pública; comércio 
e demais interessados. As atividades 
acontecem na Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, Campus Caicó/
RN Endereço: Avenida Rio Branco, 725, 
Centro. Data e Horário: Todas às quartas 
das 19:00 às 22:00 na Sala: A5, no 
período de 24/06/2019 a 23/12/2020.

AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROCESSO DE ENFERMAGEM NA REGIÃO 
DO SERIDÓ: É uma proposta que visa 
fornecer ações de educação continuada 
para dar suporte ao processo de 
implementação de uma assistência de 
enfermagem sistematizada na região 
do Seridó, com vistas a fortalecer 
o vínculo entre a universidade e os 
serviços de saúde. As ações ocorrerão 
com o envolvimento de docentes e 
discentes do curso de graduação em 
enfermagem da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, com vistas a 
fornecer atualização dos profissionais 
de saúde que atuam na assistência de 
enfermagem nos setores de clínica 
médica, clínica cirúrgica, Unidade de 
Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico 

e Ponto- atendimento. Assim, será 
realizado levantamento teórico sobre 
a sistematização da assistência, o PE 
e os meios de implementação desse 
na prática clínica, instrumentalizando 
os discentes do curso de graduação 
nessa perspectiva. O levantamento 
envolverá também atualização dos 
discentes quanto cada uma das etapas 
do PE, fomentando nesses o raciocínio 
clínico necessário para dar suporte 
aos profissionais da assistência. A 
partir disso, os discentes e docentes 
envolvidos prepararão as formações, 
levando em consideração as demandas 
do serviço, permitindo ao discente a 
experiência em expor o conteúdo de 
forma didática, bem como a troca de 
conhecimentos entre o serviço e a 
academia. Após fundamentação, serão 
desenvolvidas ações específicas para a 
implementação do PE em cada um dos 
setores do Hospital Regional do Seridó, 
localizado no município de Caicó-RN. 
O projeto contribuirá para a formação 
crítica, reflexiva e proativa dos discentes 
envolvidos, a partir das vivências 
proporcionadas. Ademais, proporcionará 
aproximação da comunidade acadêmica 
com os serviços de saúde. As ações 
acontecerão de abril a dezembro de 
2020.

DIÁLOGOS ENTRE ARTES, SAÚDE E 
CIDADANIA PARA O PROTAGONISMO 
E INCLUSÃO SOCIAL: Possibilitar a 
inclusão de pessoas que apresentam 
algum tipo de deficiência significa 
enobrecer as necessidades próprias da 
sua condição permitindo acesso aos 
serviços públicos, aos bens culturais e 
artísticos e aos elementos decorrentes 
do avanço social, político, econômico, 
científico e tecnológico da sociedade 
atual. Essa agregação e envolvimento 
interprofissional nas ações educativas 
são fundamentais para uma melhor 
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resolutividade e integralidade na 
assistência a este público, caminhando 
para além de campanhas meramente 
informativas ou diagnósticas, de modo 
a potencializar a construção do sujeito 
com direito de exercer sua cidadania, 
em suas especificidades, com uma  
atuação colaborativa e que supere a 
fragmentação dos saberes e fazeres nas 
diferentes instâncias do atendimento. 
Nesse sentido, o objetivo do projeto 
é possibilitar diálogos através das 
temáticas de artes, saúde e cidadania 
para o protagonismo e a inclusão social 
do Grupo de Convivência de Adultos 
Beneficiários da APAE no município 
de Caicó/RN. Nesta perspectiva, o 
presente projeto contempla atividades 
a serem desenvolvidas por docentes, 
técnicos e discentes do Curso de 
Enfermagem, odontologia e medicina 
do Campus Caicó/UERN com o 
Grupo de Convivência de Adultos 
Beneficiários da APAE no município 
de Caicó/RN. Serão desenvolvidas 
ações referentes a educação em 
saúde, assistência de enfermagem, 
odontologia e medicina todas utilizando 
metodologias ativas. Busca-se envolver 
discentes, docentes, Psicopedagoga e 
equipe multiprofissional envolvendo 
estudantes de outras profissões, que 
assegure atenção inclusiva, integral e 
humanizada Grupo de Convivência de 
Adultos Beneficiários da APAE. As ações 
acontecerão de abril a dezembro de 
2020.

CONTRIBUINDO COM A COMPREENSÃO 
DO ENVELHECIMENTO HUMANO EM 
ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO: O projeto 
de extensão objetiva levar aos jovens 
conhecimentos das particularidades do 
envelhecimento humano, promovendo 
uma convivência intergeracional 
respeitosa na perspectiva dos direitos 
dos idosos, ao mesmo tempo que os 

oportuniza na preparação do próprio 
envelhecimento de forma saudável. 
Assim, espera-se que o referido público 
contribua para uma melhor qualidade de 
vida dos idosos, com exercício de seus 
direitos em todos os espaços familiares 
e sociais. As ações serão mensais de 4 h 
cada multiplicado por 2 escolas, seriam 
8horas durante um período de 08 meses, 
iniciando em abril de 2020 com término 
em dezembro de 2020.

ENSINO E TREINAMENTO DO SUPORTE 
BÁSICO DE VIDA NAS ESCOLAS: O 
projeto de extensão objetiva promover 
atividades educativas sobre as medidas 
de suporte básico de vida aos estudantes 
do ensino médio de escolas públicas 
estaduais de Caicó/RN. As ações 
ocorrerão com estudantes de quatro 
escolas públicas a serem sorteadas. 
As atividades serão executadas 
por discentes de enfermagem e 
versarão sobre as medidas de suporte 
básico de vida em casos de parada 
cardiorrespiratória. Os encontros 
ocorrerão semanalmente entre 
24/06/2019 a 23/12/2020, com duração 
de quatro horas nas escolas estaduais do 
município de Caicó a serem sorteadas 
para a execução do projeto.

BOAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO AO 
PARTO E NASCIMENTO: O presente 
projeto contempla atividades a serem 
desenvolvidas por docentes e discentes 
do Curso de Enfermagem do Campus 
Caicó/UERN na atenção ao parto e 
nascimento no Hospital do Seridó, 
com o objetivo fortalecer as boas 
práticas obstétricas na maternidade de 
referência do município de Caicó/RN. 
Será desenvolvido com parturientes 
e acompanhantes atendidos no setor 
de obstetrícia do Hospital do Seridó, 
em Caicó/RN, ações de assistência 
de enfermagem à mulher e ao seu 
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acompanhante durante o pré-parto, 
parto e nascimento; utilização de 
medidas  não farmacológicas de alívio 
da dor no trabalho de parto e parto; 
preparação da gestante e do seu 
acompanhante para o parto. Além disso, 
busca-se envolver discentes, docentes e 
equipe multiprofissional da maternidade 
na promoção do cuidado, que assegure 
atenção humanizada à mulher e o direito 
da criança ao nascimento seguro. O 
projeto será executado no período de 24 
de junho de 2019 a 23 de dezembro de 
2020.
CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA DO 
PACIENTE COM PROFISSIONAIS DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: O 
presente projeto tem como objetivo 
capacitar e implementar cinco 
protocolos do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente
– PNSP na atenção básica do município 
de Caicó/RN. Os protocolos a serem 
capacitados e implementados serão: 
Protocolo de Prevenção de Quedas, 
Protocolo de Identificação do Paciente, 
Protocolo de Prevenção de Úlcera de 
Pressão, Protocolo de Segurança na 
Prescrição, Uso e Administração de 
Medicamentos e Protocolo para Segura 
Higiene das Mãos nos Serviços de Saúde. 
As ações são voltadas aos profissionais 
da Atenção Básica e acontecerão 
semanalmente nas quartas-feiras das 
13h30 às 17h30 em local a definir pela 
Secretaria Municipal de Saúde. O projeto 
será executado de abril de 2020 a 
dezembro de 2020.

OBSERVAÇÃO:
Todos os projetos de extensão 
acontecem um dia durante a semana, 
no período de 4 horas, a depender 
da organização de cada ação 
extensionista. Disponível na 
página: http://proex.uern.br/default.
asp?item=proex-sigproj

Av. Rio Branco, 725, Centro, Caicó-RN Tel: 
(84) 3421-6513
den.caico@uern.br
Manhã: 07h a 11h
Tarde: 11h a 17h
Disponível na página: http://caico.uern.
br/enfermagem/default.asp?item=caico- 
enfermagem

 Departamento de Filosofia/UERN-
Campus Caicó/CaC
• Dirigente responsável: Prof. Dr. Marcos 
Érico de Araújo Silva 
Chefe de Departamento do Curso de 
Filosofia
Portaria no 0599/ 2020  – GP/FUERN
• Principais atividades:
O Curso de Filosofia de Caicó da 
Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (CaC/UERN) se pauta pela 
integralidade da educação filosófica 
pretendida, inspirada em um modelo que 
preconiza a inseparabilidade entre filosofia 
e seu ensino, e que se estende desde 
as discussões sobre a viabilidade e os 
modos de ensinar filosofia para crianças; 
passando pela presença e a preocupação 
com o ensino nas escolas de Nível Médio 
– por meio de nossos estágios, de nossa 
extensão e de programas como o PIBID 
e o PIBIC-EM – e atingindo, por fim, a 
formação universitária e superior, tanto 
pelo oferecimento da Licenciatura em 
Filosofia (Departamento de Filosofia - DFI - 
Caicó), quanto na pós-graduação por meio 
de seu Mestrado Profissional em Filosofia 
- PROF-FILO, voltado para a formação de 
professores de filosofia da rede pública de 
ensino Mestrado Profissional em Filosofia-
PROF-FILO
Além dos referidos serviços ligados à 
graduação e à pós-graduação, voltados 
para sua comunidade acadêmica, o Curso 
de Filosofia de Caicó (CaC/UERN) também 
oferece ações de extensão voltadas à 
formação continuada de professores, 

http://proex.uern.br/default.asp?item=proex-sigproj 
http://proex.uern.br/default.asp?item=proex-sigproj 
mailto:den.caico@uern.br
http://caico.uern.br/enfermagem/default.asp?item=caico- enfermagem 
http://caico.uern.br/enfermagem/default.asp?item=caico- enfermagem 
http://caico.uern.br/enfermagem/default.asp?item=caico- enfermagem 
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egressos e membros da comunidade em 
geral:
CURSO “MÃOS QUE FALAM II: Libras 
nas mãos da comunidade”. O curso 
tem como objetivo proporcionar à 
comunidade interna da UERN, como 
também ao município de Caicó-RN e 
municípios vizinhos os conhecimentos 
básicos da estrutura gramatical da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, bem como 
as informações e práticas necessárias 
para se comunicar com as pessoas surdas 
usuárias dessa língua. Dessa forma, 
possibilitando os participantes posicionar, 
movimentar, configurar e expressar os 
sinais correspondente a LIBRAS, tornando 
possível a comunicação contextualizada 
entre surdos e ouvintes no convívio social, 
promovendo a compreensão da LIBRAS, 
assim como, da cultura e identidade da 
pessoa surda
Serão ofertadas 60 vagas, distribuídas 
respectivamente: 15(quinze) vagas 
entre a comunidade uerniana: docentes, 
discentes e técnicos. 25 (vinte e cinco) 
vagas para professores da rede municipal e 
estadual de ensino. 20 (vinte) vagas para a 
comunidade surda e demais interessados.
(https://sigproj.uern.br/apoiados.
php?projeto_id=3065)

MEMÓRIA, IDENTIDADE E FORMAÇÃO 
SOCIAL DO SUJEITO: A EDUCAÇÃO E 
O  CARÁTER SOCIAL DA VIDA HUMANA 
NA CONSTITUIÇÃO DO ‘SELF’. O presente 
programa de extensão é um Projeto 
Inter e transdisciplinar que envolve as 
áreas da Filosofia, Educação e Saúde 
em um processo de (re)construção da 
Memória, Identidade e Educação Social, 
promovido pelo Departamento de 
Filosofia, Campus de Caicó – UERN, do 
Grupo de Pesquisa Filosofia, Educação, 
Saúde e Pensamento Complexo- GESCOM 
que será desenvolvido através de ações 
sociais que contribuirá com a formação 
social do sujeito no olhar para “Si”, para 

o “Outro”; o cuidado de “Si” e o social; 
visando a constituição do “Self Social”; em 
que os interesses sociais possam sobrepor 
aos interesses individuais na promoção 
de uma educação “emancipativa e 
interdependente”. Este programa torna-
se relevante pelo próprio contexto social, 
político, econômico da região seridoense 
e a necessidade de (re) construir uma 
educação social de valores, de princípios 
éticos, resilientes, planejados e construídos 
coletivamente no processo de interação 
social (https://sigproj.uern.br/apoiados.
php?projeto_id=3199).

RESGATANDO A CULTURA NEGRA 
ATRAVÉS DA CAPOEIRA ANGOLA: do 
jogo da roda ao jogo da vida. Este 
projeto visa instaurar um Núcleo do 
grupo de Capoeira Angola Berimbau 
Viola (CABV), do Estado da Paraíba, na 
cidade de Caicó-RN, em parceria com o 
Departamento de Filosofia da UERN/Caicó 
e o Departamento de História da UFRN/
Caicó e, assim, no exercício da prática 
da Capoeira Angola poder articular os 
conhecimentos da cultura popular com 
a cultura acadêmica oferecendo aos 
alunos da UERN e UFRN, assim como 
à comunidade externa, o exercício da 
cidadania, do respeito a alteridade, do 
conhecimento e valorização da cultura 
popular e negra. A prática semanal da 
Capoeira Angola além da dimensão física 
de seus exercícios corpóreos harmônicos, 
flexíveis, de ataques e esquivas, e 
acrobáticos, trabalha também uma 
dimensão psíquica ou mental ensinando 
aos seus praticantes (angoleiros (as)) o 
domínio das emoções e da violência pela 
constante e habitual simulação de luta, 
aprendendo com naturalidade a levar 
e a dar rasteira, a arte da convivialidade 
com o outro, de qualquer classe social, 
letrado ou analfabeto, pois a capoeira só 
acontece em grupo. A Capoeira Angola 
também ensina uma dimensão religiosa 

https://sigproj.uern.br/apoiados.php?projeto_id=3065
https://sigproj.uern.br/apoiados.php?projeto_id=3065
https://sigproj.uern.br/apoiados.php?projeto_id=3199
https://sigproj.uern.br/apoiados.php?projeto_id=3199
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em que o praticante se re-liga à vida 
ao aprender da riqueza simbólica da 
musicalidade, da ritualística da roda um 
ensinamento para aplicar em sua vida 
cotidiana. A Capoeira Angola possibilita o 
respeito à ancestralidade, aos mais velhos, 
à hierarquia ofertando ao praticante uma 
saúde física, mental, e espiritual muito 
saudável e equilibrada. O projeto tem 
como público-alvo docentes, discentes 
e técnicos da UERN e da UFRN, como 
também qualquer pessoa da comunidade 
externa às instituições. Ocorre às terças e 
quintas no Campus da UERN, em Caicó e 
às sextas na Casa de Cultura Popular de 
Caicó.
https://sigproj.uern.br/apoiados.
php?projeto_id=3292

CURSO “FILOTERAPEIA”. A Filosofia 
ensinada por Sócrates não se destin 
apenas à especulação, ela é destinada 
principalmente à aquisição de um sabe  
para a vida do cidadão, daquele que 
convive consigo e com outros cidadãos 
n Pólis. É uma filosofia voltada para o 
conviver. Por isso, o amor pelo cuidado 
respeito pelas diferenças é um aspecto 
de fundamental importância na visão d 
referido filósofo. Curiosamente, ‘Terapéia’, 
de onde surge a expressão ‘Terapia’ uma 
expressão grega que se relaciona ao 
cuidado que alguém pode ter em relaçã 
a alteridade,em relação a um outro. Por 
outro lado, a expressão ‘Filo’ diz respeit 
ao amor,à amizade. Por isso, quando 
cunhamos a expressão FILOTERAPEIA 
no referimos, precisamente, ao amor 
daquele que cuida de si e do outro. Send  
assim, um curso em FILOTERAPEIA é um 
curso sobre o amor que alguém sent 
pelo ato de cuidar de si e dos outros. 
Nessa perspectiva, FILOTERAPEIA é 
principalmente, um curso do exercício de 
reconhecimento das diferenças que no 
permite compreender que assim como 
não existem digitais iguais, também não h 

indivíduos iguais, ou seja, cada indivíduo 
existe sob um modo que lhe  particular, 
embora seja familiar a outros modos de 
existir individualmente. Ta abordagem, 
fundamentada na noção de Múltiplo 
do Parmênides, no passo 473  de A 
República, na reminiscência presente no 
Fédon e na prática da maiêutic socrática, 
propicia o retorno de um antigo modo 
de fazer anamnésis terapêutica O Curso 
de extensão é aberto à comunidade e a 
partir de 2020.1 ocorrerá à quartas-feiras, 
no Campus Caicó/UERN.

INFÂNCIAS, FILOSOFIA: EXPERIÊNCIAS 
DE  PENSAMENTO. A proposta desse  
projeto insere-se numa perspectiva de 
continuidade de um trabalho de ação 
extencionista iniciado em 2008 em escola 
pública de educação básica no município 
de Caicó. Tem como objetivos: 1) 
proporcionar através do aprofundamento 
de estudos teóricos e práticos acerca da 
prática de filosofia com crianças a oferta 
de atividades de formação docente, na 
perspectiva de que esses/as venham a 
atuar em suas salas de aulas em práticas de 
filosofia com crianças; 2) propor e vivenciar 
experiências de pensamento em filosofia 
junto às crianças em escola pública de 
educação básica no município de Caicó. 
Visando a relação indissociável ensino, 
pesquisa e extensão que compõe a missão 
de uma instituição de ensino superior, a 
proposta se constitui em oportunidade 
formativa de experiências de pensamento 
em in fâncias e filosofia, e envolverá: 
docentes, crianças de uma escola pública 
de educação básica do município de Caicó; 
estudantes do curso de Licenciatura em 
Filosofia da UERN; estudantes do Curso 
de Licenciatura em Pedagogia da UFRN, 
e outros que desejarem participar da 
proposta
(https://sigproj.uern.br/apoiados.
php?projeto_id=3345).

https://sigproj.uern.br/apoiados.php?projeto_id=3292 
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• Atendimento presencial:
Av. Rio Branco, 725, Centro-Caicó/RN;
Telefone: 3421-6513
dfi.caico@uern.br / proffilo@uern.br
De segunda a sexta: das 14h às 22h
O ingresso na Licenciatura e no Mestrado 
Profissional em Filosofia ocorre por meio 
de exame seletivo, cujo edital é divulgado 
na página do curso:
http://caico.uern.br/dfi/default.
aspitem=curso-filosofia-caico-
apresentacao
Para participar dos cursos de extensão 
os interessados devem se inscrever. Para 
tanto, podem solicitar os formulários de 
inscrição
pelo e-mail: dfi.caico@uern.br
Para o curso de Libras II, é necessário que 
o interessado tenha feito o curso básico de 
libras.

 Departamento de Odontologia
• Dirigente responsável: Profa. Dr. Glécio 
Clemente de Araújo Filho
• Principais atividades:
O curso de Odontologia realiza 
atendimento gratuito a toda população 
de Caicó e região, tanto na atenção 
básica como em alguns procedimentos 
especializados encaminhados pelos 
cirurgiões-dentistas e médicos dos 
municípios.
No setor de Clínicas Odontológicas do 
Curso de Odontologia, Campus Caicó, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-UERN são realizados procedimentos 
odontológicos dos mais diversos graus de 
complexidade e das mais diversas áreas 
de atuação da Odontologia, tais como: 
procedimentos profiláticos (aplicação 
de flúor, higienização oral, palestras e 
trabalhos educativos em escolas, feiras e 
eventos de cunho social); restaurações; 
cirurgias odontológicas; tratamento 
de disfunções temporomandibulares 
(DTM); tratamentos ortodônticos; 

implantes dentários; procedimentos 
endodônticos (canais); próteses parciais 
e totais; tratamentos estéticos; exames 
radiológicos; identificação de lesões 
patológicas de cavidade oral e coleta 
de material para biópsia e em caso de 
malignidade encaminhamento para a Liga 
Norte Rio Grandense contra o Câncer. Está 
ainda sendo pleiteado junto à Secretaria 
Estadual de Educação, um espaço no 
Hospital Regional do Seridó para que seja 
implantado um serviço de atendimento 
cirúrgico para pacientes vítimas de 
traumas na região de boca e maxilar.
      Os procedimentos mais frequentes 
incluem as radiografias peri-apicais, 
restaurações, raspagens, exodontias, 
moldagens e próteses totais. Os 
atendimentos são realizados: manhã/tarde 
(aulas) e a noite (projetos de extensão)

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Departamento de Odontologia
Av. Rio Branco, nº 725, Centro, Caicó/RN - 
CEP 59300-000 
Tel: (84) 3421-6513
E-mail: dod.caico@uern.br
•Localização Clínica:
Estrada do perímetro irrigado
do Sabugi, s/n, bairro Paulo VI, Caicó-RN,
anexo ao Hospital Regional do Seridó.
Telefone: (84) 3421-4835
E-mail: odontoclinica@uern.br
• Horários de funcionamento:
De segunda a sexta, das 7h às 18h, com 
possível funcionamento noturno sob 
demanda dos projetos de extensão em 
Disfunção temporomandibular, cirurgia e 
odontopediatria.
• Peculiaridades: https://caico.uern.br/
odontologia/default.asp?item=caico-
odontologia&item=caico-odontologia

 Mestrado Profissional em Filosofia
• Dirigente responsável: Profa. Dra. Maria 
Reilta Dantas Cirino - Coordenadora

mailto:dfi.caico@uern.br 
mailto:proffilo@uern.br
http://caico.uern.br/dfi/default.aspitem=curso-filosofia-caico-apresentacao
http://caico.uern.br/dfi/default.aspitem=curso-filosofia-caico-apresentacao
http://caico.uern.br/dfi/default.aspitem=curso-filosofia-caico-apresentacao
mailto:dfi.caico@uern.br 
mailto:dod.caico@uern.br
mailto:odontoclinica@uern.br
https://caico.uern.br/odontologia/default.asp?item=caico-odontologia&item=caico-odontologia
https://caico.uern.br/odontologia/default.asp?item=caico-odontologia&item=caico-odontologia
https://caico.uern.br/odontologia/default.asp?item=caico-odontologia&item=caico-odontologia
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Portaria n. 817/2020/GP/FUERN
Técnica Responsável - Secretária do Núcleo 
PROF-FILO/UERN: 
Erivânia Maria de Medeiros 
Portaria n. 0870/2017-GP/UERN
• Principais atividades: 
Administração pedagógica e técnica do 
Núcleo PROF-FILO/UERN, atendimento 
continuo aos alunos e professores, 
demandas diversas da Coordenação 
Nacional, Preenchimento/atualização 
e manutenção de Plataformas dos 
Programas de Pós-Graduação (SUCUPIRA, 
EDUCAPES, EDUCAÇÃO BÁSICA, etc.), 
coordenação dos diversos processos 
seletivos (seleções de alunos, seleção 
de bolsistas, recredenciamento 
e credenciamento docente, etc.). 
participação e coordenação de colegiados 
nacionais e locais), participação da 
Comissão Permanente dos Programas 
de Pós-Graduação da UERN , eventos, 
produções etc
Localização / Formas de contato 
(endereço, telefones e e-mails)
Os canais de atendimento do Curso de 
Filosofia são:

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Av. Rio Branco, 725, Centro-Caicó/RN;
Telefone: 3421-6513 -  proffilo@uern.br
• Horários de funcionamento: a secretaria 
e coordenação funciona com 40h 
semanais e as aulas funcionam às sextas e 
sábados
• Peculiaridades: proffilo@uern.br
Página Nacional/UFPR:  http://www.
humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/
Página da PROF-FILO/UERN:
https://propeg.uern.br/proffilo/default.
asp?item=proffilo

MOSSORÓ

 Reitoria
Rua Almino Afonso, 478 – Centro – 
Mossoró/RN | CEP: 59.610-210
(84)3315-2145 – reitoria@uern.br 

 Campus Universitário Central
Rua Professor Antônio Campos, s/n, 
BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva – 
Mossoró/RN | 59600-000

 Faculdade de Enfermagem
Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, 
59610-090 – Mossoró-RN
(84) 3315-2151 | 3315–2154 
(Fax) 3315-2152 - faen@uern.br 
den@uern.br | faen.uern.br

 Faculdade de Ciências da Saúde
Rua Atirador Miguel Antônio da Silva 
Neto, s/n, Aeroporto 
59607-360 – Mossoró-RN
(84)3315-2248 (secretaria);
(84)3315-2246 (professores);
(84)3315-2247 (biblioteca setorial); 
(84)3314-3963 (Ambulatório da 
FACS)  – facs@uern.br
facs.uern.br

mailto:proffilo@uern.br 
mailto:proffilo@uern.br
http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/ 
http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/ 
https://propeg.uern.br/proffilo/default.asp?item=proffilo 
https://propeg.uern.br/proffilo/default.asp?item=proffilo 
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NATAL

• Cursos ofertados:  
 Ciência da Computação
 Ciências da Religião
 Direito
 Turismo
 Ciência e Tecnologia

Av. Dr. João Medeiros Filho,nº 3419 – 
Potengi (Zona Norte) Natal-RN 
(84)3207-8789/3207-2889
natal@uern.br

PATU

CAMPUS AVANÇADO DE PATU
• Dirigente Responsável:  Profa. Dra. Claudia 
Maria Felício Ferreira Tomé
Diretora do Campus
Portaria n° 0211/2018-GR/UERN 
• Principais atividades: Atividades 
acadêmicas e administrativas, demandas 

efetivas de maneira econômica, social, 
política e ambiental, a fim de contribuir 
para superação de exclusões sociais, étnico-
raciais, econômicas e políticas dos alunos 
dos cursos do Campus Avançado de Patu.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Avenida Lauro Maia, 782 – Sala C5,  
Bairro Estação, Patu/RN, CEP 59770-000 
Telefone: (84) 3361-2209/3361-2461 Ramal 
20 - patu@uern.br
• Horários de funcionamento:
De segunda à sexta, das 7h às 13h e 16h às 
22h
• Peculiaridades: O Campus Avançado 
de Patu possui um portal na internet 
com informações sobre o campus 
(Apresentação, Institucional, História, 
Departamentos, Estrutura Física, 
Downloads, Fale Conosco, Eventos, 
Calendário e Notícias)
patu.uern.br

  Biblioteca Setorial Profa. Mônica Moura 
- BSP
• Dirigente Responsável: TNS Esp. Karolina 
Rodrigues Nepomuceno
• Principais atividades:
- ALUNOS E TÉCNICOS ADMINISTRATIVO 
é permitido o empréstimo de até 03 
(três) títulos, pelo período máximo de 14 
(quatorze) dias;
- PROFESSORES E ALUNOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO é permitido: o empréstimo de 
03 (três) títulos, pelo período máximo de 21 
(vinte e um) dias;
- COMUNIDADE EM GERAL (Visitantes) é 
permitido somente consulta interna.

Informamos que não é concedido 
empréstimo domiciliar do material da 
coleção especial, periódicos, referência 
e nem do exemplar 01 (um) de livros, 
sendo neste último caso, o empréstimo 
concedido somente para xerox.

mailto:patu@uern.br
http:// patu.uern.br
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- A reserva será feita exclusivamente pelo 
site: http://siabi.uern.br/siabi-web
- O livro solicitado será mantido a 
disposição do usuário por dois dias, a 
partir da data da devolução do mesmo, 
posteriormente a reserva é excluída 
automaticamente do sistema;
- Havendo mais de uma reserva para o 
mesmo livro, o atendimento obedecerá 
à ordem cronológica de data e horário 
solicitado;
- O usuário tem direito à 03 (três) reservas.
É permitido a renovação desde que não 
haja reserva para o livro nos terminais da 
Biblioteca ou no site: http://siabi.uern.br

- A localização e situação de um material 
bibliográfico pode ser verificada nos 
terminais disponíveis na Biblioteca.
- O catálogo on-line reúne informações 
sobre qualquer publicação do acervo.
- O acesso está disponível nos terminais 
da Biblioteca e na internet no seguinte 
endereço: http://siabi.uern.br
- A declaração de quitação será concedida 
ao usuário que estiver em dia com a 
biblioteca.
- A data de devolução é indicada na 
papeleta anexada à última folha do livro.
- Caso haja renovação do material, fica sob 
responsabilidade do usuário indicar a data 
de devolução na papeleta anexada à última 
folha do livro.
- Elaboração da ficha catalográfica

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Avenida Lauro Maia, 782 – Sala F1,  
Bairro Estação, Patu/RN, CEP 59770-000 
Telefone: (84) 3361-2209/3361-2461 Ramal 
30 - patu@biblioteca.uern.br
• Horários de funcionamento:
De segunda à sexta, das 7h às 13h e 16h às 
22h
• Peculiaridades:  http://www.uern.br/
biblioteca/default.asp?item=campanhas
Campanhas de abono de multa por 
atraso de livros

http://www.uern.br/biblioteca/default.
asp?item=bibdigital
Biblioteca digital e ficha catalográfica

  Departamento de Ciências Contábeis do 
Campus Avançado de Patu – DCC/CAP
• Dirigente Responsável: Prof. Dr. Josenir 
Calixto de Medeiros
• Principais atividades: 
Atividades acadêmicas de ensino, 
pesquisa e extensão, bem como 
atividades administrativas relacionadas 
ao Curso de Ciências Contábeis 
do Campus Avançado de Patu. No 
campo da assistência ao estudante, o 
Curso oferece orientação acadêmica, 
acompanhamento de estágio não 
obrigatório, seminários e projetos e 
eventos de extensão, tendo vista a 
formação de profissionais qualificados 
para atuarem na organização e execução 
de serviços de contabilidade voltados 
para subsidiar o controle e planejamento 
econômico, financeiro e patrimonial 
de empresas dos diversos setores da 
economia, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento da sociedade. Além 
disso, o Departamento oferece ações de 
extensão voltadas ao cidadão:
- Projeto de Extensão “Custo de vida 
Patu”, uma ação continuada que calcula 
mensalmente as variações da cesta 
básica na cidade de Patu, contribuindo 
para a tomada de decisões de consumo 
dos agentes econômicos locais; 
- Projeto de Extensão “Escritório 
de Práticas Contábeis” que oferece 
orientações sobre finanças pessoais, 
formalização e encerramento de 
negócios, declaração de imposto de 
renda e outros serviços relacionados à 
atividade empresarial como obrigações 
fiscais e tributárias, admissão e rescisão 
trabalhista, folha de pagamento, 
operações com mercadorias, palestras 

http://siabi.uern.br/siabi-web 
http://siabi.uern.br 
mailto:patu@biblioteca.uern.br 
http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=campanhas
http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=campanhas
http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=bibdigital 
http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=bibdigital 
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sobre finanças e empreendedorismo 
entre outras.
- Projetos eventuais de extensão 
relativos a gestão e de finanças públicas 
e controle social.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Avenida Lauro Maia, 782 – Sala C1,  
Bairro Estação, Patu/RN, CEP 59770-000 
Telefone: (84) 3361-2209/3361-2461 
Ramal 23 - dcc_patu@uern.br
• Horários de funcionamento:
De segunda à sexta, das 16h às 22h
• Peculiaridades: 
O Departamento de Ciências Contábeis 
disponibiliza informações pertinentes 
ao Curso, bem como documentos 
digitalizados (PGCC, Matriz Curricular) 
através dos links:
patu.uern.br/dcc (site do departamento);
patu.uern.br/cienciascontabeis (site do 
curso)

  Departamento de Educação do Campus 
Avançado de Patu – DE/CAP
• Dirigente Responsável: Profa. Ma. Soraya 
Nunes dos Santos Pereira
• Principais atividades:  
Atividades acadêmicas e administrativas, 
demandas efetivas de maneira 
econômica, social, política e ambiental, 
a fim de contribuir para superação 
de exclusões sociais, étnico-raciais, 
econômicas e políticas dos alunos 
do Curso de Pedagogia do Campus 
Avançado de Patu. As atividades 
ofertadas aos cidadãos pelo curso de 
Pedagogia são realizadas por meio 
de Extensão que são direcionadas a 
formação de professores, de alunos 
e a comunidade de forma geral com 
a exibição de filmes que discutem os 
problemas sociais. O Departamento 
conta com o subprojeto do Programa 
Residência Pedagógica/RESPED e 
o Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência – PIBID. O 
departamento oferece o Curso de 
Educação do Campo na modalidade à 
distância.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Avenida Lauro Maia, 782 – Sala C2,  
Bairro Estação, Patu/RN, CEP 59770-000 
Telefone: (84) 3361-2209/3361-2461 
Ramal 25 - de_patu@uern.br
• Horários de funcionamento:
De segunda à sexta, das 16h às 22h
• Peculiaridades: 
O Departamento de Educação 
disponibiliza informações pertinentes 
ao Curso, bem como documentos 
digitalizados (PGCC, Matriz Curricular) 
através dos links:
patu.uern.br/de (site do departamento);
patu.uern.br/pedagogia (site do curso)

  Departamento de Letras do Campus 
Avançado de Patu - DL/CAP
• Dirigente Responsável: 
Prof. Dra. Beatriz Pazini Ferreira
Chefe do Departamento.
• Principais atividades:  
O Departamento de Letras Vernáculas 
do CAP é o departamento que cuida das 
atividades acadêmicas e administrativas 
do curso de Letras Língua Portuguesa e 
tem por objetivo promover a formação 
de professores para o Ensino de Língua 
Portuguesa e respectivas literaturas 
para que esses sujeitos compreendam a 
relação entre a linguagem e a sociedade 
na construção de ações pedagógicas. 
Buscamos fomentar a construção do 
conhecimento e a inclusão social, 
articulando reflexões teóricas-práticas 
sobre a linguagem e suas tecnologias, 
levando em consideração a necessidade 
de formação continuada, instaurando-
se uma relação de autonomia, 
transformação e continuidade de 
expressão portuguesa, na Educação 

mailto:dcc_patu@uern.br 
http://patu.uern.br/dcc
http://patu.uern.br/cienciascontabeis
mailto:de_patu@uern.br 
http://patu.uern.br/de 
http://patu.uern.br/pedagogia
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Básica.

CINEATRO - Este projeto tem o 
propósito de organizar performances 
teatrais, estudos e discussão referentes 
aos gêneros dramático e fílmico e 
disponibilizar eventos como lives, 
oficinas e minicursos. Essas atividades 
são realizadas por meio de plataformas 
digitais (Google Meet, Zoom, redes 
sociais e canal no YouTube), criando 
oportunidade de aproximar a população 
à cultura mediante a arte, o que permite 
o desenvolvimento crítico e artístico. 
O trabalho também é movido por 
discussões para a apreciação fílmica, 
que irão desde a leitura teórica e crítica 
até a escolha do filme a ser apreciado e, 
logo depois, discutido. Outra pretensão 
do projeto é promover um e-book com 
análises dos textos teatrais e dos filmes 
discutidos nas redes sociais. Além disso, 
almejamos organizar um evento virtual, 
permitindo o processo interacional entre 
a universidade e a comunidade externa. 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – 
PIBID que visa a atuação na regência 
de sala de aula, grupos de estudo sobre 
a formação docente, promoção de 
eventos que promovam a socialização de 
experiências e a reflexão sobre a prática 
docente, produção acadêmica orientada.
Promove ainda o Projeto Papel que é 
formado por uma equipe executora 
constituída de graduandos dos 3º e 4º 
anos do curso de Letras que ministram 
aulas para os participantes do Projeto 
Papel (regência de sala de aula); grupo 
de estudos sobre letramento acadêmico; 
promoção de eventos que promovam 
a socialização sobre o letramento 
acadêmico, gêneros discursivos 
acadêmicos, reflexões sobre a produção 
acadêmica e a prática docente.

CONGRESSO DE LINGUÍSTICA E 
LITERATURA – CONLLIT - Promove, 
de forma bienal, o evento regional/
nacional que tem sua natureza de 
cunho acadêmico-científico e cultural. 
Possui uma modelagem dinâmica que 
prima pela excelência acadêmica, mas, 
potencialmente, visa integrar seus 
membros e a sociedade da região. Os 
objetivos do evento estão focados na 
produção do conhecimento científico 
e cultural que exponham o papel 
da universidade nas atividades de 
pesquisa, ensino e extensão. O evento 
reúne profissionais dos setores das 
áreas de Letras e da Educação como: 
pesquisadores, alunos de graduação e 
pós-graduação, gestores educacionais e 
empresariais; professores da educação 
superior e da educação básica para um 
exercício de socialização e análise de 
estudos e experiências em suas áreas de 
atuação. O CONLLIT é promovido pelo 
Curso de Letras Vernáculas vinculada ao 
Grupos de Pesquisa de Ensino, Literatura 
e Linguagem - GELIN. O evento conta 
com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação da UERN. Em 2021, o 
CONLLIT teve a sua II edição e ocorreu 
no período de 03 a 05 de agosto de 
2021 de forma virtual e teve como 
tema central: Saberes, linguagens e 
ensino em tempos de pandemia que 
teve por finalidade dialogar sobre 
os saberes que permeiam a relação 
entre ensino, aprendizagem, língua(s), 
literatura e sociedade em tempos de 
pandemia desenvolvendo reflexões 
críticas acerca das questões políticas 
e sociais, visto que temos vivenciado 
tempos inusitados, de mudanças rápidas 
e muitas incertezas. O II CONLLIT foi 
composto por conferências, mesas-
redondas, atividades culturais, sessões 
de comunicação oral, contando com 
comissão científica da UERN. 
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• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Avenida Lauro Maia, 782 – Sala D3,  
Bairro Estação, Patu/RN, CEP 59770-000
Telefone: (84) 3361-2209/3361-2461 
Ramal 26 - dl_patu@uern.br
• Horários de funcionamento:
De segunda à sexta, das 7h às 13h. 
Observação: Funcionando remotamente.
• Peculiaridades:  
https://www.instagram.com/cineatro/
https://www.youtube.com/channel/
UCpNei2gkisH-wAV_W1ghYWw
https://www.instagram.com/rpletrascap/
https://www.instagram.com/
projetopapeluern/
https://www.instagram.com/letrascap/
https://www.youtube.com/channel/
UCp4dvvdjOYCU54Q960Qd2Xw
https://www.instagram.com/conllit/

  Departamento de Matemática e 
Estatística do Campus Avançado de Patu 
– DME/CAP
• Dirigente Responsável: Prof. Dr. Roberto 
Mariano de Araújo Filho
• Principais atividades:
O Curso de Graduação em Matemática, 
na modalidade de Licenciatura, tem 
por objetivo formar profissionais em 
Matemática aptos para o exercício 
do magistério nos níveis do Ensino 
Fundamental e Médio. Assegurar uma 
sólida formação para que, os licenciados 
sejam capazes de exercer uma liderança 
intelectual, social e política e, a partir do 
conhecimento da nossa realidade social, 
econômica e cultural, e o conhecimento 
Matemático nos seus aspectos histórico, 
filosófico, sociológico, psicológico, 
político, didático e pedagógico, 
possam atuar efetivamente no sentido 
de melhorar as condições de ensino 
e aprendizagem vigentes, visando o 
desenvolvimento de princípios éticos e 
de solidariedade para o exercício pleno 

da cidadania.
O Departamento conta com o subprojeto 
do Programa Residência Pedagógica/
RESPED, atuando no município de Patu 
iniciou seus trabalhos em novembro 
de 2020, sob a orientação do professor 
Brunno de Castro Trajano. Esse 
subprojeto conta com a participação 
de uma preceptora, que é professora 
da escola parceira da Escola Estadual 
Dr. Edino Jales, localizado no município 
de Patu/RN. O subprojeto conta com 
a participação de 10 residentes, dos 
quais 08 são bolsistas e 2 participam do 
subprojeto como voluntários.
O projeto do PIBID conta com 10 alunos, 
sendo 08 bolsistas e 02 voluntários. 
Além disso, 01 professor supervisor e 
01 coordenador de área. Atualmente 
o subprojeto de Matemática integra 
o núcleo de Matemática, junto com o 
campus central e está sob a coordenação 
do Prof. Roberto Mariano. As ações 
desenvolvidas aqui são:

1. Acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelo supervisor nos 
anos finais do Ensino Fundamental, na 
modalidade regular e na Educação de 
Jovens e Adultos, na Escola Estadual 
Doutor Xavier Fernandes, no município 
de Patu;
2. Elaboração de material digital 
para o ensino de Matemática com 
dicas e postagens em redes sociais, 
principalmente, no Instagram;
3. Oficinas e minicursos em eventos 
externos e internos, utilizando recursos 
didáticos como calculadora e jogos.
O Departamento de Matemática 
também conta com o Laboratório 
de Prática de Ensino da Matemática 
LPEM, institucionalizado pela resolução 
nº 044/2020 do CONSEPE/UERN. O 
laboratório desenvolve atividades 
de pesquisa, por meio dos projetos 
de iniciação científica e projetos de 

mailto:dl_patu@uern.br 
https://www.instagram.com/cineatro/ 
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https://www.instagram.com/letrascap/ 
https://www.youtube.com/channel/UCp4dvvdjOYCU54Q960Qd2Xw
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pesquisa institucionalizados, que 
pertencem a linha de Educação 
Matemática do grupo de pesquisa 
FORMACE, junto ao Departamento de 
Educação.
O espaço do laboratório conta com 
jogos, materiais didáticos manipuláveis 
para o ensino da Matemática, livros 
didáticos, acervo bibliográfico em 
Educação Matemática, revistas para 
formação do professor, entre outros 
recursos. Este espaço está aberto ao 
público para visitação e utilização, por 
meio de agendamento prévio com a 
coordenação. Atualmente, o laboratório 
está sob a coordenação do Prof. Dr. 
Roberto Mariano de Araújo Filho e vice-
coordenação da Profa. Esp. Maria de 
Fátima Dutra.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Avenida Lauro Maia, 782 – Sala C3,  
Bairro Estação, Patu/RN, CEP 59770-000 
Telefone: (84) 3361-2209/3361-2461 
Ramal 24 -  dme_patu@uern.br 
• Horários de funcionamento:
De segunda a sexta, das 16h às 22h.
• Peculiaridades:  O Departamento 
de Matemática está atualizando as 
informações relacionadas ao curso para 
disponibilizar PGCC, Matriz Curricular e 
outros documentos através dos links:
www.patu.uern.br/dme (site do 
departamento)
www.patu.uern.br/matematica (site do 
curso)

Além disso, o departamento está 
desenvolvendo o site do LPEM com 
informações referentes ao espaço, 
acervo e atividades desenvolvidas. Mais 
informações podem ser acessadas por 
meio do link:
https://sites.google.com/view/
lemcapuern/p%C3%A1gina-inicial 

PAU DOS FERROS

CAMPUS AVANÇADO DE PAU DOS FERROS
• Dirigente Responsável: 
Prof. Dr. Agassiel de Medeiros Alves
• Principais atividades: 
Atendimento a comunidade acadêmica 
(alunos, docentes e técnicos), comunidade 
externa, autorizações para uso dos espaços 
coletivos do Campus (salas de aula, 
campo de futebol, quadra, auditórios); 
parcerias com público externo (empresas, 
associações, prefeituras, palestrantes etc.). 
Projetos de extensão para comunidade 
como o Museu de Cultura Sertaneja e 
Centro de Saúde para atendimentos de 
primeiros socorros e de acolhimento de 
saúde mental. Curso de Libras ofertado em 
parceria com a Associação de Surdos de 
Pau dos Ferros.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
O Campus da UERN em Pau dos Ferros 
está localizado na BR 405, KM 153, Bairro 

mailto:dme_patu@uern.br  
http://www.patu.uern.br/dme
http://www.patu.uern.br/matematica
https://sites.google.com/view/lemcapuern/p%C3%A1gina-inicial 
https://sites.google.com/view/lemcapuern/p%C3%A1gina-inicial 
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Arizona, Pau dos Ferros/RN. A Direção do 
Campus localiza-se na sala no  bloco G, 
sala 03 e 04.
Por telefone/ramal: (84) 3351-2560 e 3351-
3909; pferros@uern.br
• Horários de funcionamento:
Segunda à sexta-feira, das 7h às 13h e das 
16h às 22h.

  Museu de Cultura Sertaneja (MCS/CAPF/
UERN)
• Dirigente Responsável: Antonia Gerlania 
Viana Medeiros
• Principais atividades: O Museu de 
Cultura Sertaneja é um espaço dedicado 
à ciência, à educação e à arte. Desenvolve 
atividades extensionistas e de pesquisa, 
atendendo como laboratório para os 
cursos de graduação e pós-graduação e 
recebe toda a sociedade, principalmente 
instituições de ensino, de ações sociais, 
entre outros. Além disso, apresenta 
exposições periódicas que tratam de 
temáticas voltadas às memórias materiais 
e imateriais da região do Alto Oeste 
Potiguar. Dentre as suas atividades, é 
função do Museu coletar, catalogar, 
arquivar, conservar, investigar, comunicar e 
expor objetos, peças e coleções; materiais 
e imateriais; para fins de preservação e de 
ações educativas e científicas relacionadas 
com o patrimônio cultural e histórico do 
sertão semiárido brasileiro.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
O Museu de Cultura Sertaneja fica 
localizado na Rodovia BR-405, Km 153, 
s/n, bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN – na 
sede da UERN – Campus de Pau dos Ferros.
Telefone: (84) 99654-2145, 3351-2560;
museu.pferros@uern.br
Pelas redes sociais: @museudauern 
(instagram) @museudeculturasertaneja 
(facebook)
• Horários de funcionamento:
Segunda à sexta-feira, das 7h às 11h, das 

13h às 17h.
• Peculiaridades: Link institucional - http://
pferros.uern.br/default.asp?item=o-museu

  Programa de Pós-Graduação em Letras 
(PPGL)
• Dirigente Responsável: Profa. Dra. 
Rosângela Alves dos Santos Bernardino – 
Coordenadora
Profa. Dra. Lidiane Morais Diógenes 
Bezerra – Vice-Coordenadora
• Principais atividades: 
O PPGL tem como OBJETIVO GERAL formar 
profissionais capazes de compreender as 
práticas discursivas em diferentes esferas 
da comunicação humana, construindo 
conhecimentos, numa perspectiva 
interdisciplinar, acerca da construção dos 
sentidos e da relação discurso e sociedade, 
discurso e texto.

O PPGL busca capacitar profissionais para 
atuar como docentes e pesquisadores na 
área de Letras, de modo a constituir-se em 
um centro formador de recursos humanos 
para as instituições de ensino superior e 
da educação básica e institutos/órgãos 
de pesquisa; desenvolver pesquisas de 
relevância científica e educacional na 
área dos estudos do discurso e do texto; 
e, intervir na realidade sociocultural, 
contribuindo para elevar o nível científico 
e educacional em sua área de atuação.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Bloco B do Campus Avançado “Professora 
Maria Elisa de A. Maia” (CAMEAM/UERN), 
BR 405, KM 153, Arizona, Pau dos Ferros/
RN, CEP: 59.900-000
E-mail: ppgl.pferros@uern.br
• Horários de funcionamento:
Normalmente: 08h às 12h – 13h às 17h
Excepcionalmente: -
• Peculiaridades: http://propeg.uern.br/
ppgl

mailto:pferros@uern.br
mailto:museu.pferros@uern.br
http://pferros.uern.br/default.asp?item=o-museu 
http://pferros.uern.br/default.asp?item=o-museu 
mailto:ppgl.pferros@uern.br 
http://propeg.uern.br/ppgl 
http://propeg.uern.br/ppgl 
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  Departamento de Educação/CAPF/UERN

• Dirigente Responsável: Profa. Ma. Maria 
Euzimar Berenice Rêgo Silva
• Principais atividades: 
- Desenvolver atividades de esnino, 
sendo a graduação em Pedagogia e 
Pós-Graduaçaõ stricto sensu através do 
Programa Pós-graduação em Ensino 
(PPGE), pesquisa e extenstão.
- Atualmente o departamento possui 06 
projetos de pesquisa em nível PIBIC e 05 
projetos de pesquisa em fluxo contínuo; 1 
Programa de Extensão (BALE – BIBLIOTECA 
AMBULANTE) e 04 projetos de extensão.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
BR 405, KM 153, Arizona, 59900-000, Pau 
dos Ferros/RN
de_pferros@uern.br
• Horários de funcionamento:
Turnos matutino e noturno.

  Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento e Dinâmicas Territoriais no 
Semiárido (PLANDITES/CAPF/UERN)
• Dirigente Responsável: Maria Losângela 
Martins de Sousa
Coordenadora do PLANDITES
Portaria nº 0267/2019-GR/UERN
• Principais atividades:  O Curso de 
Mestrado Acadêmico em Planejamento 
e Dinâmicas Territoriais (CMPDT) tem 
como objetivo geral contribuir para 
a produção de novos conhecimentos 
sobre o Semiárido, na análise de sua 
dinâmica territorial e na formação de 
recursos humanos capazes de atuar no 
planejamento e desenvolvimento do 
território em suas múltiplas escalas. 
O CMPDT se prepõe a:

I. Formar pesquisadores e técnicos na área 
de planejamento urbano e regional em 
sua diversidade temática, contribuindo 
com a formação de recursos humanos 
na pós-graduação strictu sensu para 

intervenção em áreas interiorizadas do 
país;
II. Desenvolver pesquisas de relevância 
científica e social com estímulo à 
abordagem dos problemas territoriais, 
a partir do diálogo interdisciplinar e da 
interlocução com diferentes agentes 
promotores do desenvolvimento;
III. Contribuir para o desenvolvimento 
do território do Semiárido, por meio 
da cooperação científica com redes 
associativas (locais, regionais, nacionais 
e internacionais), organismos de 
planejamento e elaboração de políticas 
públicas, fóruns e demais instituições 
de reflexão e intervenção em regiões 
semiáridas. 

Está estruturado a partir de duas linhas 
de pesquisa, a saber: Linha 1: DINÂMICAS 
TERRITORIAIS NO SEMIÁRIDO e Linha 
2: PLANEJAMENTO, TERRITÓRIOS E 
POLÍTICAS PÚBLICAS.
A linha 1 articula pesquisas, instrumentos 
e produtos tecnológicos que objetivem 
mapear, compreender e analisar processos 
e dinâmicas territoriais no Semiárido, em 
suas várias escalas. A linha 2 se propõe 
a mapear, compreender e analisar o 
planejamento, os territórios e as políticas 
públicas direcionadas ao Semiárido.

• Atendimento presencial e/ou remoto:
O PLANDITES está localizado na Rodovia 
BR-405, Km 153, s/n, bairro Arizona, 
Pau dos Ferros/RN – na sede da UERN – 
Campus de Pau dos Ferros.
Contatos: (84) 999187527; (84) 996201975
plandites@mestrado.uern.br
Pelas redes sociais: @plandites (instagram) 
plandites Capf (facebook)
PLANDITES UERN (youtube)
• Horários de funcionamento:Segunda à 
sexta-feira, das 7h às 11h, das 13h às 17h.
• Peculiaridades: Link institucional - http://
propeg.uern.br/plandites

mailto:de_pferros@uern.br 
mailto:plandites@mestrado.uern.br
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  Departamento de Letras Estrangeiras – 
DLE/CAPF
• Dirigente Responsável:  Prof. Dr. Charles 
Albuquerque Ponte
• Principais atividades: 
O Departamento de Letras Estrangeiras – 
DLE/CAPF oferece serviços educacionais 
com atividades de ensino, pesquisa e 
extensão em dois Cursos (Língua Inglesa 
e Língua Espanhola), contribuindo para 
a formação de profissionais licenciados, 
de modo a atuar conscientemente na 
construção de conhecimentos sobre as 
Línguas Estrangeiras.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Campus de Pau dos Ferros
BR 405, Km 153, Bairro Arizona, CEP 59900-
000, Pau dos Ferros, RN
Os canais de atendimento são:
Quando Presencial:
- Por telefone/ramal: (84) 2141 - 0589;
- Por e-mail: dle_pferros@uern.br
Quando remoto (momento atual):
- Por e-mail: dle_pferros@uern.br
• Horários de funcionamento:
Quando Presencial:
Segunda à sexta-feira, das 07:00 às 13:00 
horas e das 16:00 às 22:00 horas.
Quando remoto (momento atual):
Segunda à sexta-feira, das 08:00 às 18:00 
horas
• Peculiaridades: Link institucional - 
http://pferros.uern.br/dle/default.
asp?item=dle-pferros-apresentacao

  Programa de Pós-Graduação em Ensino 
(PPGE)
• Dirigente Responsável: Prof. Dr. José 
Cezinaldo Rocha Bessa – Coordenador
Profa. Dra. Maria da Conceição Costa – 
Vice-Coordenadora
• Principais atividades: 
O PPGE tem como objetivo geral formar 
recursos humanos na área da pesquisa e 
do ensino, com interesse nos processos 

de ensino e aprendizagem na educação 
básica, sobretudo nas áreas de ensino 
de ciências exatas e naturais, de ciências 
humanas e sociais e de linguagens, 
visando à melhoria no desempenho do 
professor em sala de aula, bem 
como no desenvolvimento de técnicas e 
produtos de aprendizagem.
Como objetivos específicos, o PPGE se 
propõe a: 

I - Formar profissionais da educação básica 
e do ensino superior, nos processos de 
ensino e aprendizagem na educação 
básica, sobretudo nas áreas de ensino 
de ciências exatas e naturais, de ciências 
humanas e sociais e de ensino de línguas, 
de modo a constituir-se em um centro 
formador de recursos humanos;
II - Desenvolver pesquisas de relevância 
científica e educacional nas áreas de seu 
interesse; e 
III - Intervir na realidade sociocultural, 
contribuindo para elevar o nível científico 
e 
educacional em sua área de atuação.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Bloco B do Campus Avançado de Pau 
dos Ferros  (CAPF/UERN), BR 405, KM 153, 
Arizona, Pau dos Ferros/RN, CEP: 59.900-
000 - ppge.pferros@uern.br
• Horários de funcionamento:
Normalmente: 08h às 12h – 13h às 17h
• Peculiaridades: http://propeg.uern.br/
ppge

  Departamento de Administração – DAD/
CAPF
• Dirigente Responsável: Mayara Muniz de 
Oliveira
Portaria n° 0290/2021 – GR/UERN
• Principais atividades: 
O Departamento Administração – DAD/
CAPF oferece serviços educacionais com 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 

mailto:dle_pferros@uern.br 
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no Curso de Administração, na modalidade 
bacharelado.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Campus de Pau dos Ferros
BR 405, Km 153, Bairro Arizona, CEP 59900-
000, Pau dos Ferros, RN
Os canais de atendimento são:
Por e-mail: dad_pferros@uern.br
• Horários de funcionamento:
Quando Presencial:
Segunda à sexta-feira, das 07h às 13h
16h às 22h
Quando remoto (momento atual):
Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h
13h às 20h
• Peculiaridades: Link institucional - 
http://pferros.uern.br/dad/default.
asp?item=curso-administracao-pferros-
apresentacao

 Setor de Pós-Graduação – Mestrado 
Profissional em Letras – PROFLETRRAS/
CAPF/UERN
• Dirigente Responsável:  Profa. Dra. Crígina 
Cibelle Pereira – Coordenadora e Prof. 
Dr. Marcos Nonato de Oliveira – Vice-
Coordenador
• Principais atividades: 
O Curso de Mestrado Profissional em Letras 
em Rede Nacional é direcionado para 
professores de Língua Portuguesa de 1º ao 
9º, servidores efetivos da rede pública de 
ensino.
A Secretaria do curso atende aos discentes 
regulares e especiais no que se refere 
às atividades acadêmicas realizadas por 
estes, como também docentes, secretaria e 
Coordenação do Curso.
Atende ao público externo oferecendo 
informações sobre o curso, oferta vagas 
aos interessados em cursarem o mestrado 
profissional, como também oferta eventos, 
palestras, cursos e aulas nas disciplinas de 
sua estrutura curricular.

• Atendimento presencial e/ou remoto: BR 
405, KM 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/
RN, Campus da UERN, Bloco B Sala B23, 
CEP: 59900-000 Site: http://pferros.uern.br/
profletras- E-mail: profletras.pferros@uern.br
• Horários de funcionamento:
08h às 12h e das 13h30min às 17h30min

 Departamento de Enfermagem– DEN/
CAPF
• Dirigente Responsável: Graça Rocha Pessoa
• Principais atividades: 
O Departamento de Enfermagem – DEN/
CAPF desenvolve serviços educacionais com 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 
no seu único curso, Enfermagem, formando 
profissionais bacharéis e licenciados para 
atuarem em toda a rede de assistência à 
saúde, local, regional ou nacional, com 
vistas, especialmente, ao fortalecimento do 
SUS. Assim como, para atuar na formação 
básica de profissionais de saúde.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Campus de Pau dos Ferros
BR 405, Km 153, Bairro Arizona, CEP 59900-
000, Pau dos Ferros, RN
Os canais de atendimento são:
Quando Presencial:
 Em departamento próprio, no CAPF.
Por e-mail: den.pferros@uern.br
Quando remoto (momento atual):
Por e-mail: den.pferros@uern.br
• Horários de funcionamento:
Quando Presencial:
Segunda à sexta-feira, das 07:00 às 10:35 
horas e das 13:00 às 16:35 horas.
Quando remoto (momento atual):
Segunda à sexta-feira, das 08:00 às 18:00 
horas

 Biblioteca Setorial de Pau dos Ferros
• Dirigente Responsável: Francismeiry 
Gomes de Oliveira
• Principais atividades: 
Disseminação da informação e suporte 

mailto:dad_pferros@uern.br 
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ao desenvolvimento do ensino, pesquisa 
e extensão através da disponibilização 
de acervo com serviços de empréstimos, 
devoluções e renovações, acesso ao 
acervo online, serviços de pesquisa 
bibliográfica, nada consta, fichas 
catalograficas, oferecimento de minicursos 
de acesso a pesquisa em bases de dados, 
normas de ABNT.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
BR 405, KM 153, Bairro Arizona, Pau dos 
Ferros/RN, Campus da UERN,  CEP: 59900-
000 Site:  E-mail: pferros@biblioteca.uern.br
• Horários de funcionamento:
AGENDAMENTO PRÉVIO

 Departamento de Ciências Econômicas – 
DEC/CAPF
• Dirigente Responsável:  Miguel Henrique 
da Cunha Filho
Portaria n° 114/2019-GR/UERN
Ronie Cleber de Souza
Portaria nº 115/2019-GR/UERN
• Principais atividades: 
O Departamento de Ciências Econômicas 
– DEC/CAPF oferece serviços educacionais 
com atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, contribuindo para a formação 
de profissionais sintonizados com as 
concepções críticas mais recentes sobre 
o mundo globalizado, com destaque à 
compreensão transdisciplinar dos novos 
enfoques paradigmáticos, ensejando 
um sólido investimento de formação 
teórica, histórica e instrumental. O curso 
busca inserir os futuros bacharéis no 
cenário socioeconômico que permeia 
principalmente a região do alto-oeste 
potiguar, assim como na atual realidade 
do ambiente de negócios regionais e 
nacionais, além de uma consciência social, 
capaz de compreender e formular políticas 
para o enfrentamento das adversidades 
socioeconômicas.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Campus Pau dos Ferros
BR 405, Km 153, Bairro Arizona, CEP 59900-
000, Pau dos Ferros, RN
Os canais de atendimento são:
Por telefone/ramal: (84) 3351 – 2560/207
Por e-mail: dec_pferros@uern.br
• Horários de funcionamento:
Devido a Pandemia do Covid estamos 
trabalhando exclusivamente de forma on-
line.
Segunda à sexta-feira, das 7h às 12h. e das 
19h às 22h.
• Peculiaridades: Link institucional - 
http://pferros.uern.br/cienciaseconomicas/
default.asp?item=curso-economia-pferros-
apresentacao

 Curso de Licenciatura em Letras Libras - 
EaD
• Dirigente Responsável: Profa. Ma. Secleide 
Alves da Silva
Portaria n° 127/2020 – GR/UERN
Chefe Pró-tempore
• Principais atividades: 
O Curso de Licenciatura em Letras Libras - 
EaD, vinculado ao Departamento de Letras 
Vernáculas – DVL/CAPF oferece serviços 
educacionais com atividades de ensino, 
pesquisa e extensão na modalidade de 
educação à distância, em convênio com 
a Universidade Aberta do Brasil – UAB, 
por meio da Diretoria de Educação à 
Distância – DEAD/UERN, contribuindo para 
a formação de profissionais licenciados, 
de modo a atuar na Educação Básica 
conscientemente na construção de 
conhecimentos sobre Línguas Brasileiras 
de Sinais – Libras, numa perspectiva 
inclusiva.

• Atendimento presencial e/ou remoto: 
Campus de Pau dos Ferros
BR 405, Km 153, Bairro Arizona, CEP 59900-
000, Pau dos Ferros, RN
Os canais de atendimento são:

mailto:pferros@biblioteca.uern.br 
mailto:dec_pferros@uern.br
http://pferros.uern.br/cienciaseconomicas/default.asp?item=curso-economia-pferros-apresentacao
http://pferros.uern.br/cienciaseconomicas/default.asp?item=curso-economia-pferros-apresentacao
http://pferros.uern.br/cienciaseconomicas/default.asp?item=curso-economia-pferros-apresentacao


CARTA DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO 69
Quando Presencial:
Por e-mail: letraslibrasead.pferros@uern.br
Quando remoto (momento atual):
Por e-mail: letraslibrasead..pferros@uern.br
• Horários de funcionamento: (Coordenação 
e Secretaria)
Quando Presencial:
Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h30 
e das 14h30 às 17h30.
Quando remoto (momento atual):
Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.
Peculiaridades (se o setor oferecer algum 

tipo de serviço, informar o link com a 
documentação necessária para ter acesso 
ao mesmo).
• Peculiaridades: Link institucional -
http://pferros.uern.br/dlv/default.
asp?item=dlv-pferros-apresentacao

mailto:letraslibrasead.pferros@uern.br 
mailto:letraslibrasead..pferros@uern.br
http://pferros.uern.br/dlv/default.asp?item=dlv-pferros-apresentacao 
http://pferros.uern.br/dlv/default.asp?item=dlv-pferros-apresentacao 
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