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Amigos e amigas,
Senhoras e senhores,

A vida e a história nos ensinam que a trajetória de cada um de nós se constrói em
ciclos, intervalos de tempo que nos desafiam a conquistarmos sonhos e nos tornarmos
pessoas melhores.
Nesta noite, reunidos aqui para mais um momento especial de homenagem à nossa
universidade e à todas as pessoas que a constroem diariamente, com dedicação,
empenho e amor, marcamos também a renovação de um ciclo
Ciclo este iniciado em 28 de setembro de 2013, quando assumimos, ao lado do
amigo/irmão Aldo Gondim, a reitoria e vice-reitoria da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. Mais que referência, Aldo sempre foi um grande parceiro e amigo,
daqueles que, hoje em dia, é cada vez mais raro de encontrar. Um nome entre os grandes
seres humanos da nossa universidade.
Nestes quatro anos, muitas foram as dificuldades. E vocês sabem disso. Mas
nunca estivemos sozinhos. Pudemos contar com uma equipe das melhores, mais
profissionais e dedicadas que o estado do Rio Grande do Norte pode se orgulhar de ter
em seus quadros. Professores e técnicos administrativos quem têm a universidade como
bandeira de luta, pois é nela onde passam a maior parte de suas vidas.
Profissionais que muitas vezes sacrificam seu tempo em família em favor da
universidade. Somos assim. Todos nós que aqui estamos. Talvez por enxergarmos na
uern uma grande família, que nos cativa, nos envolve, nos faz crescer e nos coloca
como sujeitos transformadores na vida de outras pessoas.

A todas e todos desta equipe, meu muito obrigado. Sem o esforço coletivo,
profissionalismo e dedicação de cada um de vocês, não teríamos superado os tantos
obstáculos que surgiram à nossa frente.
Hoje, iniciamos um novo momento. Agora, tendo ao lado a professora Fátima
Raquel, mulher que tem o respeito e respaldo de todos que conhecem sua história
dentro da universidade. Mulher de fibra, competência e humanidade diferenciada.
Conosco, juntam-se novas pessoas numa equipe que tem o desafio de manter nossa
universidade forte e ampliar nossos resultados junto à comunidade acadêmica e à
sociedade potiguar.
Iniciamos este novo ciclo com o vigor e a esperança renovados para fazer a uern
resistir, com força e autonomia, a um cenário difícil que tem se apresentado em nosso
país e em nosso estado.
Com a capilaridade de suas ações, a Uern ocupa papel vital no desenvolvimento
humano do rio grande do norte, seja através da formação de novos profissionais e
cidadãos, seja através do seu papel extensionista, ou por meio da pesquisa científica
produzida por docentes e estudantes dos seus cursos de graduação e pós-graduação.
Na ausência do poder público nas áreas mais pobres do nosso estado, é a
universidade e seu trabalho que aparece como um único sinal de cidadania. Famílias
humildes que viam o ensino superior como um sonho impossível dos filhos, nos
emocionam nas colações de grau ao afirmarem, orgulhosas, que a uern mudou a vida
deles e trouxe a esperança de um futuro melhor.
É esta universidade que produz esperança em todo o rio grande do norte quem
vem resistindo a um cenário difícil, com contingenciamento em seu orçamento, ataques,
e com servidores trabalhando com seus salários atrasados. Mais do que nunca,
precisamos de apoio. Não se pode vislumbrar um estado desenvolvido sem
investimento real na educação. A Uern é um patrimônio deste estado, e como tal,
merece e precisa ser valorizada.
A partir de hoje, damos continuidade a um trabalho iniciado em 2013, mas com
energia renovada e fé em dias melhores. Disposição não nos falta. Nem a todas as
pessoas que integram esta universidade. Com condições e investimento, a Uern pode

dar uma contribuição ainda maior para que este estado cresça e se desenvolva. Não
temos dúvida disso.
Nesta hora, é preciso também agradecer. A todas as pessoas que ao longo do tempo
tem se juntado a esta corrente em defesa da nossa instituição. Somos gratos a cada uma
delas.
Às nossas e aos nossos estudantes, representados aqui pelo DCE, nosso muito
obrigado por fazer da uern um espaço plural, diverso e humano. Vocês são o motivo de
todos os esforços que diariamente cada técnico ou docente realiza nesta universidade.
Saibam disso.
Às nossas professoras e professores, representados aqui por este colegiado e
também pela aduern. Muito obrigado. Pela paciência, pelas divergências, mas
principalmente pela dedicação que cada um de vocês oferece à esta instituição. Sem
isso, não contemplaríamos tantos resultados e tantos sonhos concretizados em cada
cantinho deste estado.
Às nossas técnicas e técnicos-administrativos, representados aqui pelo Sintauern.
Muito obrigado. Vocês são a engrenagem que faz esta roda girar. O profissionalismo e
competência e cada um de vocês colocam a universidade em lugar de destaque em meio
a tantos outros setores do funcionalismo público.
Não poderia deixar de agradecer também a um homem que dedicou parte da sua
vida a esta instituição, e foi um misto de amigo, mestre e guia em minha caminhada
profissional. Pelo primeiro ano, não o temos conosco. Fisicamente, pois seu legado
permanece vivo no dia a dia desta universidade. Doutor Milton, muito obrigado por
tudo.
Agora, peço permissão para um agradecimento pessoal. O desafio de estar à frente
de uma universidade como a nossa, seria muito mais difícil se não tivéssemos uma base
de sustentação forte. Tenho o privilégio de contar com uma: minha família.
Aos meus pais, exemplos de seriedade, honradez e humanidade. Vem deles, e dos
meus irmãos, o apoio nos momentos mais necessários e precisos.
Às minhas filhas e filhos, porto seguro de toda a minha caminhada. Dois deles,
inclusive, alunos da Uern. Nos passos de cada um deles mora boa parte da minha fé

num futuro melhor.
À minha esposa, mulher que em todos os momentos está ao meu lado, sendo
alicerce e mostrando que a vida a dois é mais que amor e cumplicidade. É apoio mútuo
em todas as horas. Muito obrigado por tudo.
É hora de arregaçar as mangas e renovar a confiança de que, juntos, podemos ser
e fazer muito mais do que imaginamos pela Uern.

Estamos prontos. Mais uma vez!

Obrigado.
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