
Magnífico Reitor, Pedro Fernandes
Excelentíssimos.. 
Professores, Alunos, funcionários da nossa Universidade,
Minhas senhoras, Meus senhores,
Caros convidados,

Quero começar dizendo que quis o destino que na celebração do jubileu de ouro da nossa UERN eu 
estivesse aqui como prefeita. Essa assembleia tem uma simbologia muito importante para Mossoró. 

Somos a cidade onde nasceu a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, uma obra que 
marcou um sonho coletivo e que hoje se espraia por todo o Estado.

Chegamos aos 50 anos de um projeto vitorioso de muitos visionários. Mas, a grandeza da UERN, 
minhas senhoras e meus senhores, nunca será um fato consumado, ela é a construção permanente de
toda sociedade potiguar.

Tenho a honra de dizer que a nossa UERN, é a instituição que forma quase a totalidade dos 
professores das escolas da rede municipal de Mossoró.

Esse fato, por si só, mostra a ligação da Prefeitura de Mossoró com essa instituição que tem um 
caráter social muito forte.

Se pararmos para refletir, meio século parece muito tempo, mas é um período razoavelmente curto 
para esse crescimento e importância que a UERN conquistou ao longo desses anos. 

Temos uma instituição que sabe colocar o seu conhecimento a serviço da sociedade. Conquistamos 
um ensino de excelência. Formamos profissionais que dignificam a nossa terra, em todas as áreas 
do conhecimento e em todos os segmentos. É por isso que não aceitamos qualquer tentativa de 
esvaziamento desta universidade.

Meus caros mossoroenses,

Nesta data que celebramos os 50 anos de criação desta universidade e que, por uma feliz 
coincidência, aniversaria no mês da Liberdade, estamos aqui para reforçar o nosso empenho em 
engrossar as fileiras daqueles que amam e estão unidos pela UERN.

Esta é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com ideias, ou ideais, às vezes 
divergentes, às vezes antagônicos e é isso que caracteriza uma Universidade. Professores, 
funcionários e estudantes, no momento necessário, se unem e a Universidade é preservada. Somos 
um povo que não foge do compromisso, que busca sempre uma educação de qualidade e com 
excelência. 

Quantos desafios cada um de vocês experimentou? Quantas dificuldades, exigências e sacrifícios 
pessoais e familiares essa universidade nos impôs ao logo dessas 5 décadas... Alguns deixaram 
passar a história dessa instituição ao largo, sem conhecer o real significado da nossa UERN. 

Há aqueles que carregam dentro de si, e outros que expõem claramente, o pensamento de que a 
nossa UERN é um peso para o Estado. São os ataques que provocam reação de Mossoró e todo o 
Estado. 



A campanha “UERN nos Une”, tão bem conduzida pelo professor e vereador Francisco Carlos e da 
qual tive o prazer de lançar, em meu gabinete, é a mais recente prova dos que defendem a nossa 
universidade.

“A UERN NOS UNE” mostra o espírito de luta dessa terra que conhece muito bem o valor da 
resistência. 

Como mossoroense que acompanhou e participou da luta pela construção, estadualização e 
consolidação, sei bem o sentimento de cada um de nós que estamos aqui e até de outros tantos, 
ausentes, o que a UERN representa para nosso Estado... 

Caros servidores,

Vocês são testemunhas do tratamento que dei à nossa UERN, mesmo em tempos de muitas 
dificuldades, como governadora.

Sempre estivemos disponíveis para o diálogo com a administração e com os professores, técnicos e 
estudantes, segmentos que formam essa valiosa instituição. 

Priorizamos o pagamento de salários; negociamos reajuste salarial e fizemos do Hospital Materno-
Infantil que tem a UERN como berço, a maior obra na área de saúde do programa RN Sustentável, 
financiamento que conseguimos com o Banco Mundial no valor de R$ 540 milhões.

Pensando nisto, me vem à memória à Faculdade de Medicina, de onde saem grandiosos médicos 
que estão elevando a qualidade da saúde na nossa rede pública. 

Como prefeita, autorizamos a cessão do terreno onde está fincada essa Faculdade que nos orgulha 
pela formação de excelência... Aqui também se dá o avanço da Medicina, seja através das novas 
tecnologias, seja através dos nossos pesquisadores.

Minhas senhoras e meus senhores,

Em nome de padre Sátiro Cavalcanti Dantas, por quem tenho a maior admiração e carinho e do meu
saudoso e inesquecível amigo Gonzaga Chimbinho, quero parabenizar a todos os que construíram 
esta Universidade.

Padre Sátiro, o senhor é magnânimo. Somos todos orgulhosos desta Universidade, a nossa UERN.

Terminando, quero agradecer por esse momento tão expressivo, convocando todos a participarem 
do Cortejo da Liberdade, dia 30. 
Vamos encher a Avenida Rio Branco de alegria, celebrando a nossa maior conquista.

As novas gerações precisam seguir acreditando na universidade, aqui está o futuro. 

Viva a UERN! Viva a nossa Liberdade!


