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“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.

APRESENTAÇÃO
Criada em 1968, como universidade de
Mossoró, a Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN) está hoje
presente, de forma direta, com seus
campi avançados e núcleos avançados
de educação superior, em 17 cidades
do Estado. São sete campi, incluindo o
Campus Central, em Mossoró, a segunda
maior cidade do Estado, e 11 núcleos.
Os campi avançados localizam-se em
Assú, Pau dos Ferros, Patu, Natal, Caicó e
mais recentemente foi criado o Campus
de Apodi. Os núcleos avançados estão
sediados nas cidades de Areia Branca,
Apodi, Caraúbas, Umarizal, São Miguel,
Alexandria, João Câmara, Touros, Macau,
Nova Cruz e Santa Cruz. A presença
da UERN no Estado está de tal modo
distribuída, que não há uma só cidade à

distância de mais de 70 km de uma dessas
unidades universitárias.
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.
Oferece atualmente diversos cursos
de pós-graduação com 22 cursos de
mestrado (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 professorespesquisadores. O progresso, na área do
ensino e da pesquisa, também é visível

A UERN oferta hoje 34
cursos de graduação e
em 2019.1 são 8.417 alunos
matriculados nos cursos
presenciais e 237 alunos
do PARFOR, sendo que
estes já estão cursando o
semestre 2019.2. Alunos
de Ensino a Distância
(EaD) são 190 no total.

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 380
doutores e 357 mestres, num universo
de 817 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.
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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.

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,
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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
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.

3 PERFIL INSTITUCIONAL

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
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4 LEGISLAÇÃO
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.

5 EQUIPE GESTORA - 2013/2021
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

PRÓ-REITORES

Reitor
Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto

Pró-Reitoria de Administração
Titular: Prof. Me. Tarcísio da Silveira Barra
Adjunto: Prof. Me. Jandeson Dantas da Silva

Vice-Reitora
Profª. Drª. Fátima Raquel Rosado Morais
Chefe de Gabinete
Profª. Drª. Cicília Raquel Maia Leite
Subchefe de Gabinete
Prof. Me. Esdra Marchezan Sales
Secretária-Geral da Reitoria
TNS Esp. Izaura Amélia Pedroza do
Nascimento
Secretária do Gabinete do Reitor
TNM Esp. Maria Celestina Salém de Miranda
Secretária do Gabinete da Vice-Reitora
TNM Esp. Kelly Cristina Cassimiro de
Andrade Silva
Secretária dos Conselhos Superiores
TNS Esp. Myrths Flávia Vidal da Costa
Wanderley

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e
Finanças
Titular: TNS. Me. Iata Anderson Fernandes
Adjunta: Profª. Mª. Elizabeth Silva Veiga
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Titular: Profª. Mª. Jéssica Neiva de
Figueiredo Leite
Adjunto: Prof. Dr. Wogelsanger Oliveira
Pereira
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Titular: TNM Esp. Erison Natécio da Costa
Torres
Adjunta: TNS Esp. Séphora Edite Nogueira
do Couto
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Titular: Prof. Dr. Wendson Dantas de Araújo
Medeiros
Adjunto: Profª. Drª. Francisca Maria Gomes
Cabral Soares
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Titular: Prof. Dr. José Rodolfo Lopes de Paiva
Cavalcanti
Adjunto: Prof. Dr. Cláudio Lopes de
Vasconcelos
Pró-Reitoria de Extensão
Titular: Prof. Dr. Emanoel Márcio Nunes
Adjunto: Prof. Dr. Francisco Fabiano de
Freitas Mendes
ASSESSORIAS E DIRETORIAS DO
GABINETE
Assessoria de Avaliação Institucional
Profª. Drª. Mayra Rodrigues Fernandes
Ribeiro
Assessoria Jurídica
Prof. Me. Humberto Henrique Costa
Fernandes do Rego
Assessoria de Infraestrutura
TNS/Arquiteta. Bruna Larine Dantas de
Medeiros
Assessoria para Assuntos Relativos à
Licitação e Contratos
TNS Esp. Cybelle Silva Albuquerque de
Medeiros Dantas
Assessorias Técnicas
Prof. Dr. Zezineto Mendes de Oliveira
Prof. Dr. Francisco Arnaldo Viana

Diretoria de Assuntos Internacionais e
Interinstitucionais
Prof. Dr. Pedro Adrião da Silva Júnior
Ouvidoria
Prof. Dr. Mademerson Leandro da Costa
Cerimonial e Eventos
TNS Esp. Hayanna Morais Falcão
Agência de Comunicação
TNS /Jornalista Luziária Firmino Machado
Bezerra
Diretor de Informatização
Prof. Dr. André Pedro Fernandes Neto
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).
Profª. Mª. Anairam de Medeiros e Silva
Comissão de Controle Interno
TNM. Jônatas Marques de Andrade
Administração Superior
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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.

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
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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.

Presencial ou telefone: de segunda-feira a
sexta-feira, das 8h às 12h e das 14 às 17h.
Virtualmente: as demandas podem ser
encaminhadas a qualquer momento para
ouvidoria@uern.br.

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.

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO
CIDADÃO (E-SIC)

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 sistema
informatizado disponível no link “Fale com
a Ouvidoria”;
atendimento pessoal realizado pela
Ouvidoria local: Reitoria da UERN. Telefone:
3315-2146;
por meio de carta, endereçada à
Ouvidoria da UERN, na rua Almino Afonso,
nº 478 – Centro – Mossoró/RN; 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:

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. WhatsApp: 84-99927-2807
3. Pessoalmente: Recepção da Reitoria da
UERN
Localização: Rua Almino Afonso, 478,
Centro – Mossoró. CEP: 59.610-210.
Telefone: (84) 3315-2170
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e
das 14h às 17h.
FALE COM O REITOR
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/
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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.
GRADUAÇÃO PRESENCIAL
A Universidade oferta 34 cursos de
graduação em Licenciatura e Bacharelado.
Desde 2015, a UERN passou a integrar
o Sistema de Seleção Unificada (SiSU),
do Ministério da Educação (MEC), que
seleciona estudantes através das notas
do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM). Das vagas ofertadas para os cursos
de graduação, 50% são destinadas para
egressos de escola pública e 5% para
pessoas com deficiência. Desde 2016,
100% das vagas da UERN são preenchidas
através do SiSU.
Outras informações sobre a graduação
podem ser obtidas no site proeg.uern.br
GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA
A Educação a Distância (EaD) é
coordenada pela Diretoria Educação a
Distância – DEaD, na qual oferta cursos
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.
Os polos de apoio, onde ocorrem as
atividades presenciais e avaliações dos
cursos, podem ser consultados no site da
DEaD. A UERN fornece o material didático
necessário ao desenvolvimento dos
cursos, disponibiliza ambiente virtual de
aprendizagem.
Atualmente, estão funcionando duas
turmas de graduação e um curso de
pós-graduação, com 250 e 400 alunos,
respectivamente. No Edital nº 05/2018 a
UERN aprovou quatro cursos de graduação
a distância (Licenciatura em Música,
Educação do Campo, Letras Inglês, Letras
Libras). Esses cursos estão aguardando
apenas a formalização do convênio com a
CAPES para iniciar as atividades.
PROEG, Campus Central.
Tel.: (84) 3315-3000 - proeg@uern.br
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E
PÓS-GRADUAÇÃO (PROPEG)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (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 conta 20 Programas de
Pós-Graduação institucionais, que
incluem 22 cursos de mestrado e
quatro de doutorado, em todas as
áreas do conhecimento. Entre os
cursos de mestrado são ofertados seis
na modalidade profissional e 16 na
modalidade acadêmica.
Também são ofertados cursos de pósgraduação lato sensu, incluindo cursos de
especialização com carga horária mínima
de 360h (presenciais e a distância), com

ofertas temporárias, e residências médicas
e multiprofissional, com ofertas regulares.
Informações sobre os Programas de PósGraduação podem ser obtidas na página
da UERN através do link “Pós-Graduação”
(portal.uern.br/posgraduacao/). 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.
Informações sobre ofertas de cursos
lato sensu estão disponíveis na página
da PROPEG (http://propeg.uern.br),
acessando o menu “Pós-Graduação”.
posgraduacao.propeg@uern.br
PROPEG, Campus Central.
Tel.: (84)3314-9856 - propeg@uern.br
Horário de Funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às
11h30 e das 13h30 às 17h30.

A UERN oferece cursos de
pós-graduação stricto sensu
de mestrado e doutorado,
com ofertas regulares, em
várias áreas do saber.
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Estão diretamente contemplados com a comunidade também os projetos desenvolvidos
por professores e técnicos da
Instituição e discentes institucionalizados e acompanhados pela
PROEX.

DE
9 PRÓ-REITORIA
EXTENSÃO (PROEX)
A Pró-Reitoria de Extensão (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 atividadesmeio 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-profissionalhumana 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:
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EXTENSARTE
Ação desenvolvida em parceria com o
Projeto Esperança, da Paróquia de São José,
que oferece atividades de dança, cultura
e teatro para crianças e jovens de bairros
periféricos.

FESTUERN
Festival de Teatro Escolar que promove
um diálogo entre arte, cultura e educação,
levando o teatro para a sala de aula. O
evento acontece anualmente, no Teatro
Municipal Dix-huit Rosado.

VIVA UERN RIO BRANCO
Atividades esportivas, de educação e de
cultura, realizadas no quinto domingo de
cada mês, ao longo da Avenida Rio Branco,
em parceria com a Prefeitura Municipal de
Mossoró.

INTERVALO CULTURAL
Apresentações culturais realizadas por
alunos, técnicos, docentes e comunidade,
nos horários de intervalo das aulas, no
Centro de Convivência, do Campus Central
da UERN.

GRUDUM E GRUTUM
Grupos de Dança e Teatro Universitários, formados por acadêmicos de diversos cursos e
comunidade que visam contribuir com a democratização das manifestações culturais.
PROEX, Campus Central. Tel.: (84)3315-2182 - proex@uern.br
Horário de funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h30.

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

DE ASSISTÊNCIA
10 PRÓ-REITORIA
ESTUDANTIL (PRAE)
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 Pró-Reitoria busca promover a

permanência dos estudantes da UERN por
intermédio de acesso aos programas tais
como:
RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
Programa dá oportunidade a estudantes
de outras cidades e estados de
permanecerem na cidade onde fazem
o seu curso. Atualmente, a UERN possui
Residências Universitárias nas cidades

17

18

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

de Mossoró, Natal, Patu, Assú e Caicó. A
seleção dos residentes é feita por meio de
edital próprio, divulgado semestralmente.
PROGRAMA DE APOIO AO
ESTUDANTE - PAE
Oferta de bolsa no valor de R$ 300 para
auxiliar os estudantes em situação de
vulnerabilidade social com custos com
moradia, alimentação, transporte e
reprografia.
AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS
Apoio institucional para participação
de discentes em eventos acadêmicos,
políticos e culturais, cujos valores variam
de R$ 100 a R$ 200.
ATENDIMENTO COM EQUIPE
ESPECIALIZADA
A PRAE oferece atendimentos com
assistente social, psicóloga clínica,
psicóloga educacional e psicopedagoga
para alunos regularmente matriculados.
Os atendimentos são realizados mediante
marcação solicitada pelo estudante.
PROMOÇÃO DO ESTÁGIO
CURRICULAR SUPERVISIONADO NÃO
OBRIGATÓRIO
A Pró-Reitoria faz intermédio entre
estudantes da UERN e instituições
conveniadas para a realização de estágio

curricular supervisionado não obrigatório.
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 avançado
como uma forma de fomentar a prática
esportiva na Universidade.
PROGRAMA DE SEGURANÇA
ALIMENTAR
Em parceria com o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado do Trabalho,
da Habitação e da Assistência Social
(SETHAS/RN), foi instalado o Restaurante
Popular no Campus Central, que oferece
refeições diárias a preços simbólicos,
atendendo alunos, técnicos, professores,
funcionários e também o público externo.
As refeições oferecidas 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
PRAE - Campus Central.
Tel.: (84)3315-2185 - prae@uern.br
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h.

CARTA DE SERVIÇOS
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DE ASSUNTOS
11 DIRETORIA
INTERNACIONAIS (DAINT)
A DAINT é um órgão vinculado à
Reitoria, responsável pelo planejamento,
execução e avaliação da política
institucional de internacionalização da
UERN. A diretoria orienta sobre bolsas
de estudo para realização de cursos
no exterior; recepcionando discentes,
docentes ou técnicos-administrativos
estrangeiros na UERN; e estabelece
parcerias com universidades estrangeiras
para intercâmbio cultural, científico e
pedagógico.
Em parceria com o Governo Federal,
através do Programa Idioma sem
Fronteiras (IsF), a DAINT oferta cursos online de inglês e cursos presenciais voltados

à comunidade acadêmica, envolvendo
situações de internacionalização. Além
de aplicar gratuitamente o exame de
proficiência TOEFL ITP.
A DAINT realiza ainda atividades culturais
em língua estrangeira, com foco na
imersão de línguas e culturas diferentes,
bem como cursos de capacitação sobre
a internacionalização para a comunidade
acadêmica.
DAINT, Campus Central.
Tel.: (84) 3316-0794 - daint@uern.br
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h,
e das 14h às 18h.

DE POLÍTICAS E
12 DIRETORIA
AÇÕES INCLUSIVAS (DAIN)
Fundamentada nas propostas gerais de ação com base nas Legislações Nacionais e
Internacionais de Educação Especial, a DAIN busca promover a consolidação da inclusão de
estudantes com deficiência, a quebra de barreiras e promoção da acessibilidade, fortalecida
pelo entendimento da pertinência da perspectiva de inclusão no âmbito da coletividade.
DAIN, Campus Central. Tel.: (84) 3315-3559 - dain@uern.br
Horário de funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 11h, 13h às 17h e das 18h
às 22h.
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DE
13 SISTEMA
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.),
bem como com ambiente climatizado
com wi-fi para estudo (individual e
coletivo), acesso à pesquisa (base de
dados, periódico capes, scielo...), com
serviços de consulta/ empréstimos/
reserva de materiais bibliográficos,
orientações às normas da ABNT para
trabalhos acadêmicos e portal Capes,
visita orientada, ficha catalográfica,
eventos/projetos de incentivo à leitura
e uso do espaço biblioteca, divulgação
de informações/ferramentas para auxílio
à pesquisa nas redes sociais e outros
serviços.
O SIB é constituído pela:
Biblioteca Central Reitor Pe. Sátiro
Cavalcanti Dantas – Mossoró;
Biblioteca Setorial da Faculdade de

Enfermagem - Mossoró (FAEN);
Biblioteca Setorial da Faculdade de
Ciências da Saúde – Mossoró (FACS);
Biblioteca Setorial Pe. Alfredo Simonetti
- Assú;
Biblioteca Setorial de Pau dos Ferros –
Pau dos Ferros;
Biblioteca Setorial Prof. Mônica Moura –
Patu;
Biblioteca Setorial do Campus
Avançado de Natal – Natal;
Biblioteca Setorial do Campus
Avançado de Caicó – Caicó.
Horário de funcionamento presencial:
Bibliotecas Central e Setoriais dos
Campi
Segunda a sexta, das 7h às 21h50;
Biblioteca Setorial da FACS: Segunda a
sexta, das 7h às 21h50 e sábado das 7h às
17h;
Biblioteca Setorial da FAEN: Segunda a
sexta, das 7h às 17h.
Atendimento virtual(whatsApp Business)
do SIB - Segunda a Sexta, das 7h às 21h50

CARTA DE SERVIÇOS
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14 EDITORA UNIVERSITÁRIA
A Editora Universitária da UERN
disponibiliza orientação, publicação
e divulgação de livros impressos e/
ou digitais oriundos do conhecimento
produzido pela comunidade acadêmica.
Prédio da Biblioteca, Campus Central.
edicoes.uern@uern.br

Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.
O formulário para solicitar publicação
encontra-se disponível no link: http://
www.uern.br/biblioteca/edicoesuern/d
efault.asp?item=formulario, que deve ser
enviado, por e-mail, juntamente com a
obra a ser publicada.

15 JOUERN
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 quinzenal, podendo,
quando necessário, publicar edições
extraordinárias.
Link de acesso às publicações: http://
portal.uern.br/jouern/
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16 UERN TV
A UERN TV realiza produções audiovisuais,
é campo de estágio para estudante de
jornalismo e radialismo, além de gerar
uma programação com fins educativos,
científicos, informativos, socioculturais e
socioambientais.
As matérias produzidas pela UERN TV são
exibidas pelo canal 6 analógico e 23.1

digital na grade de canais da TCM, no
Canal da UERN TV no YouTube e no portal
da UERN: http://uerntv.uern.br/.
Reitoria, UERN. Tel.: (84)3315-2159
uerntv@gmail.com | uerntv@uern.br
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.

DE ESTUDOS E
17 NÚCLEO
ENSINO DE LÍNGUAS (NEEL)
O Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas
– NEEL – 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. O Núcleo se constitui em um
conjunto de ações de cunho pedagógico,
atuando na promoção de cursos de línguas
inglesa e espanhola, como cursos regulares,
e na oferta de cursos especiais.
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
por link disponível no edital, bem como os
horários das aulas.
NEEL, Campus Central - Setor I.

Tel.: (84) 98826-7859/3315-2126.
neel@uern.br / neeluern@hotmail.com
http://fala.uern.br/neel

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

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

A Escola de Música oferece formação
musical, preparando profissionais aptos
a atuarem em diversos contextos que
exigem conhecimento musical.
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19 AMBULATÓRIOS
MULTIDISCIPLINARES
AMBULATÓRIOS DA FACULDADE DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE (FACS)
Especialidades médicas:
endocrinologia, reumatologia,
infectologia, otorrinolaringologia,
cardiologia, ginecologia, obstetrícia,
mastologia, pediatria, pneumo-pediatria,
gastroenterologia, neurologia, clínica
médica e psiquiatria.
Procedimentos: Procedimentos:
Consultas e exames citológico do colo do
útero (Exame Papanicolau), colposcopia,
teste oral de intolerância à lactose e
eletrocardiograma.Documentação
necessária: Cópias do RG, cartão do SUS
atualizado e comprovante de residência.
Número de vagas por semana são variadas
de acordo com a especialidade.
Nutrição:
Procedimento: avaliação e orientação
dietética.
5 vagas por semana. Semanalmente,
quartas-feiras à tarde.
Documentação necessária: Cópias do RG,
cartão do SUS atualizado e comprovante
de residência.
Ambulatório FACS.
R. Miguel Antônio da Silva Neto S/N –
Aeroporto – Mossoró (RN)
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, Das 7h às 11h
e 13h às 17h

CARTA DE SERVIÇOS
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AMBULATÓRIOS DA FACULDADE DE
ENFERMAGEM (FAEN)
Enfermagem:
Procedimento: Exame citológico do colo
do útero (Exame Papanicolau) e Exame das
mamas - 10 vagas por semana
Documentação necessária: Cópias do RG,
cartão do SUS atualizado e comprovante
de residência.
Nutrição:
Procedimento: Avaliação e Orientação
Dietética - 10 vagas por semana
Documentação necessária: Cartão do
SUS atualizado.
Psicologia:
Procedimento: Acompanhamento
psicológico - 18 vagas por mês
Documentação necessária: Cartão do
SUS atualizado.

FAEN/UERN - R. Desembargador Dionísio
Filgueira, 383 – Centro, Mossoró/RN.
Tel.: (84) 99638-9133
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 11h e
das 13h às 17h
Atendimentos: das 17h às 21h

NÚCLEO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS
E COMPLEMENTARES EM SAÚDE
As atividades e/ou serviços ofertados
partem das políticas nacional,
estadual e municipal de práticas
integrativas e complementares em
saúde: auriculoterapia, cromoterapia,
reiki, massagens em diversas técnicas,
ventosaterapia, terapia com cristais
radiônicos, terapia floral, aromaterapia,
meditação.
FAEN/UERN - R. Desembargador Dionísio
Filgueira, 383 – Centro, Mossoró/RN.
Tel.: (84) 99638-9133
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, de acordo
com a escala e disponibilidade dos
profissionais/terapeutas.
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O NAMI oferece atendimento
especializado em diferentes
áreas a crianças com microcefalia
decorrente do Zika Vírus.

NÚCLEO DE ATENÇÃO MATERNO
INFANTIL – NAMI

semanalmente, nas terças e quartas pela
manhã

Enfermagem
Procedimento: Acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento, vacinação
e educação em saúde - semanalmente às
terças-feiras pela manhã e tarde.

Serviço Social
Procedimento: Acompanhamento
Socioeconômico - quinzenalmente, nas
terças pela manhã e nas quartas à tarde

Nutrição
Procedimento: Orientação,
acompanhamento e educação nutricional
- semanalmente, terças pela tarde e quarta
pela manhã
Odontologia
Procedimento: Orientação,
acompanhamento e reabilitação oral, e
aplicação de flúor - semanalmente, terças
pela tarde e quarta pela manhã
Fisioterapia
Procedimento: Reabilitação motora,
estimulação precoce e educação em saúde
- semanalmente, nas terças e quartas pela
manhã e pela tarde.
Psicologia
Procedimento: Acompanhamento
psicológico dos cuidadores -

Fonoaudiologia
Procedimento: Reabilitação orofacial semanalmente, nas quartas à tarde
Pediatra
Procedimento: Consulta médica infantil semanalmente, nas quartas pela manhã.
FAEN/UERN - R. Desembargador Dionísio
Filgueira, 383 – Centro, Mossoró/RN.
Tel.: (84) 99638-9133
nami.uern@gmail.com
Instagram: @nami.uern
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às
11h e das 13h30 às 17h
Público-alvo do projeto: Crianças com
microcefalia decorrente do Zika Vírus,
residente no município de Mossoró.
Comprovar através de documentos os
critérios citados.
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DE PRÁTICA
20 NÚCLEO
JURÍDICA (NPJ/FAD/UERN)
Oferece assistência sociojurídica integral e
gratuita, especialmente na área do Direito
de Família, para a comunidade, cuja renda
familiar é de até dois salários-mínimos.
Atendimentos são de forma presencial.
Mossoró: Instalações do antigo Fórum
Silveira Martins. Av. Rio Branco, s/n.
Centro – Mossoró/RN. Tel.: (84)3315-2519
npjfad.uern@gmail.com | npj.fad@uern.br

Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às
11h e das 13h30 às 17h.
Natal: Complexo Cultural, UERN
Campus de Natal. Av. Dr. João Medeiros
Filho, 3419, Potengi – Natal/RN.
Tel.: (84)3232-7784 - npj.natal@uern.br
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às
12h e das 13h às 17h.

21 CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Atendimento odontológico ao público
externo, membros da comunidade e
demandas repassadas pelo município,
através de convênio firmado com a
Prefeitura Municipal de Caicó-RN.
Anexo ao Hospital Regional do Seridó.
R. Estrada do Perímetro Irrigado do
Sabugi, s/n, Paulo VI – Caicó/RN.
Tel.:(84) 3421-4835 - odontoclinica@
uern.br
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h às
11h e das 13h às 17h.
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DE CULTURA
22 MUSEU
SERTANEJA
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).

O Museu de Cultura Sertaneja é um espaço dedicado à ciência, à educação
e à arte. Apresenta exposições periódicas que
tratam de temáticas voltadas às memórias materiais e imateriais da região
do Alto Oeste potiguar.

CARTA DE SERVIÇOS
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DE EXTENSÃO
23 ESCOLA
DA UERN - EDUCA
A Escola de Extensão da UERN – EdUCA
é um departamento administrativo
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.
Complexo Cultural, UERN Campus de Natal.
Av. Dr. João Medeiros Filho, 3419, Potengi –
Natal/RN.
Tel.: (84)3207-8789 - educa.natal@uern.br
Horário de funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h .

REQUERIMENTOS
24 DIPLOMAS,
ACADÊMICOS E LINKS ÚTEIS
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
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Aproveitamento de estudo realizado em
outra IES

DOWNLOAD
Download

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

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.

DO
25 FACULDADES
CAMPUS CENTRAL
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
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E
NATURAIS - FANAT
Ciências Biológicas (Bacharelado)
Ciências Biológicas (Licenciatura)

CARTA DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO
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

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
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26 CAMPI
ASSÚ
Cursos ofertados:
Ciências Econômicas
História
Letras (Língua Portuguesa)
Letras (Língua Inglesa)
Pedagogia
Geografia
Rua Sinhazinha Wanderley, 871, Centro
59650-000 – Assú-RN
(84) 3331-2411– assu@uern.br
CAICÓ
Cursos ofertados:
Enfermagem
Filosofia
Odontologia
Av. Rio Branco, nº 725, Centro, Caicó/RN
59300-000 - Caicó/RN
(84) 3421-6513 ou 3421-4837
(84) 3421-4835 (Clínicas Odontológicas)
caico@uern.br - Direção
den.caico@uern.br - Dep. Enfermagem
dod.caico@uern.br - Dep. Odontologia
dfi.caico@uern.br - Dep. Filosofia
caico.uern.br
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

CARTA DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO
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
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
Cursos ofertados:
Ciências Contábeis
Letras (Língua Portuguesa)
Matemática
Pedagogia
Rua Lauro Maia, s/n, Centro
59770-000 – Patu-RN
(84) 3361-2461 – patu@uern.br
patu.uern.br
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PAU DOS FERROS
Cursos ofertados:
Administração
Ciências Econômicas
Educação Física
Enfermagem
Geografia
Letras (Língua Portuguesa)
Letras (Língua Inglesa)
Letras (Língua Espanhola)
Pedagogia
BR 405, KM 3, Arizona, 59900-000
Pau dos Ferros-RN
(84) 3351-2560 – pferros@uern.br
pferros.uern.br
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