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Campus de Assu: 47 anos transformando vidas
Professora Dra. Marlucia Barros Lopes Cabral
Diretora do Campus Avançado de Assu

Em 20 de setembro de 2021 comemoramos os 47 anos da criação do Campus de Assu com um 
misto de alegria e de tristeza.
Tristeza pelo momento pandêmico que vivemos e que vitimou a muitos e atingiu a todos. Aqui 

abro um parêntese para destacar as perdas do primeiro diretor do nosso Campus, Dr. Benvenuto Gon-
çalves e de Elioenai, secretário do Curso de História, que se somaram a tantas outras perdas, nossa 
homenagem e gratidão.

Alegria, porque, apesar de tudo, continuamos firmes nos nossos propósitos de, com responsabi-
lidade e comprometimento humano e 
social, fazer educação superior pública, 
gratuita e de qualidade.

Nesse intento, enfrentamos desa-
fios, unimos forças, superamos obstá-
culos, construímos novos saberes, nos 
reinventamos e continuamos dando o 
nosso melhor para transformar vidas. 

Transformar vidas pelo poder que 
emana do conhecimento científico que 
partilhamos, que construímos, por meio 
do ensino, da pesquisa e da extensão 
protagonizados por este, que foi o pri-
meiro Campus a consolidar a expansão 
da UERN no interior do Estado do Rio 
Grande do Norte.

Este Campus, cujos alunos, em sua 
maioria, são oriundos de escolas pú-
blicas e grande parte deles são os pri-
meiros da sua família a terem acesso à 
educação superior.

Nós que fazemos parte da história 
deste Campus, alunos, professores, téc-
nicos, asgs, vigilantes, motoristas, cola-
boradores, parceiros, temos muito do 
que nos orgulhar. 

Nosso trabalho, nossos estudos têm 
contribuído para que este Campus, que a nossa UERN seja cada vez mais referenciada e inclusiva, 
contribuindo diretamente na transformação de vidas. 

Regozijemo-nos, pois, por este momento comemorativo aos 47 anos do Campus de Assu. Para-
béns, Campus de Assu! Parabéns, UERN! Parabéns a todos que fazem parte da história deste Campus! 
Parabéns a todos que compreendem a importância deste Campus e, principalmente, para aqueles 
que não medem esforços para ver este Campus cada vez mais e melhor transformar vidas.  

Parabéns a todos que fazem parte da história deste 
Campus! Parabéns a todos que compreendem a 

importância deste Campus e, principalmente, para aqueles 
que não medem esforços para ver este Campus cada vez 

mais e melhor transformar vidas

Apresentações
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Campus de Assu: 47 anos depois
Antonio Alderi Dantas
TNM – Campus de Assu

Há 47 anos a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), à época ainda Fundação 
Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN) iniciava seu processo de expansão 
com seu primeiro Campus avançado, em Assu. Desde então, o Campus tem uma história de 

contribuição para o desenvolvimento da região e de compromisso social, sendo responsável por-
transformações na vida de milhares de famílias que viam o diploma de graduação como um sonho 
distante. 

O título “Campus Avançado de Assu: 47 anos 
transformando vidas”, sintetiza algumas dessas 
muitas histórias que fizeram e fazem da UERN e 
do Campus de Assu uma universidade pública e 
gratuita, reconhecida pelos resultados no ensino, 
na pesquisa e na extensão, fruto do trabalho árduo 
e dedicado de todas e todos, cujas vidas, de algu-
ma forma, vieram a ser entrelaçadas nesta insti-
tuição. Ao lembrar e contar alguns desses fatos e 
dessas histórias, este trabalho objetiva, também, buscar assim apresentar, para os que aqui já estão 
e para os que virão, a universidade na sua singular complexidade.

Consta desta publicação uma síntese dos percursos transcorridos entre o despertar da mente 
de Edmilson da Silva para a ideia de o Assu ter uma unidade de ensino superior, o abraço corajoso 
e firme do padre Francisco Canindé do Santos e do prefeito Walter de Sá Leitão desde a ideia até 
a criação institucional do atual Campus Avançado de Assu, em 20 de setembro de 1974 e o tempo 
presente, 2021.

Os passos dados até aqui nos enchem de esperança. O Campus de Assu muito além da sua idade, 
possui história. Narrá-la, é conectar passado e presente, e alegrar-nos a sonhar, planejar ousar e exe-
cutar, a fim de que o nosso futuro seja de avanços no dia a dia.

Afinal, na sua trajetória, a UERN e o Campus de Assu, apresentam um lastro de muitas superações, 
entre elas, a pandemia e as suas cicatrizes, sem dúvidas, um período extremamente desafiador para 
toda a sociedade e, principalmente, para o campo da educação. Mas, o primordial é que enfrentamos 
e enfrentaremos estes e outros desafios unidos no propósito de sempre sermos um local de saber e 
acolhimento, marcas inequívocas da UERN e do Campus Avançado de Assu.

Registre-se, portanto, os parabéns a todas as pessoas que ajudaram e ajudam a construir essa 
história e que dedicaram e dedicam seu tempo, suas vidas, à educação através do Campus de Assu.

A iniciativa para este projeto partiu de nossa diretora Marlucia Barros Lopes Cabral, que muito nos 
honrou com o convite e pela confiança depositada. Sou muito grato à UERN pela minha formação 
profissional! Para mim, é uma grande honra ser egresso (por duas vezes) desta instituição e servidor. 
Aqui entrei, primeiramente, para o curso de Letras no Campus Avançado de Assu, e depois, para o 
curso de Comunicação Social, habitação em Jornalismo, no Campus Central/ Mossoró. Porém, antes 
de concluir a segunda graduação fui efetivado servidor da instituição por meio de concurso público, 
lotado no Campus de Assu, instituição que em seus 47 anos vem alimentando sonhos, abrindo portas, 
construindo caminhos, iluminando futuros e transformando vidas.

Os passos dados até aqui nos enchem de esperança. 

O Campus de Assu muito além da sua idade, possui história. 

Narrá-la, é conectar passado e presente, e alegrar-nos a 

sonhar, planejar ousar e executar
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Campus de Assu 47 anos, 
uma história de transformação de vidas 

Quarenta e sete anos se passaram e, ao longo desse período, a construção do Campus Avançado 
de Assu, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), como instituição se esta-
beleceu de forma contínua, consistente e robusta, atingindo, hoje, um reconhecimento local e 

regional. Isso só foi possível porque um conjunto de ações e políticas institucionais proativas foram 
desenvolvidas ao longo desse tempo. 

Neste 20 de setembro de 2021, a comemoração de seus 47 anos só é possível graças à trajetória 
heroica de inúmeras personalidades, conhecidas e anônimas, que escreveram sua história até aqui e, 
também, daqueles que assumiram o compromisso de honrá-la e perpetuá-la, de forma coerente com 
seus valores. O desafio inicial foi proposto por Edmilson da Silva (in memoriam), então aluno do curso 
de Economia da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN), em Mossoró, que 
para assistir às aulas enfrentava a 
batalha de fazer o trajeto Assu/Mos-
soró/Assu – de segunda a sexta-feira 
– e, entendeu que outras pessoas não 
tinham condições de realizar o referi-
do deslocamento diário entre as duas 
cidades e, consequentemente, não 
poderiam alcançar o ensino superior.

Nessa luta, Edmilson da Silva con-
seguiu mover forças de entidades so-
ciais, filantrópicas e políticas, entre 
outras, do prefeito da época, Walter 
de Sá Leitão; do padre Francisco Ca-
nindé dos Santos, então vigário da 
paróquia de São João Batista/Assu e 
pessoa a quem o citado prefeito de-
legou a função de liderar a missão; 
do deputado federal Vingt Rosado; o 
aval, a aprovação e empenho signi-
ficativo do então presidente da Fun-
dação Universidade Regional do Rio 
Grande do Norte – FURRN, Francisco Canindé Queiroz e Silva e da reitora, Maria Gomes de Oliveira.

Criado através do Ato Executivo nº 0007/74/CP/FURRN, em 20 de setembro de 1974, assinado 
por Francisco Canindé Queiroz e Silva, presidente da FURRN, o Campus Avançado de Assu tem um 
significado especial para a UERN. Foi o primeiro Campus fora de Mossoró, ou seja, foi aqui onde teve 
início o processo de expansão geográfica da Universidade, nascida como Universidade Regional do 
Rio Grande do Norte – URRN, em 28 de setembro de 1968, pela Lei Municipal nº 20/68 – Prefeitura 
de Mossoró, e, vinculada à Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte – FURRN.

O Campus Avançado de Assu foi instalado em 16 de outubro de 1974 e, no ano seguinte, 1975, re-
alizado o primeiro exame vestibular e o início das aulas e as demais atividades acadêmicas, ocorren-
do em 25 de março, funcionando nas dependências da Escola Estadual Tenente Coronel José Correia. 
Iniciou ofertando os cursos de Ciências Econômicas, Letras, Pedagogia e Serviço Social.

O ato de instalação oficial do Campus de Assu contou com representações dos diversos segmen-
tos da sociedade do Vale do Açu; autoridades acadêmicas da Universidade e políticos do Estado e, 
teve como oradora oficial da cerimônia, Maria Eugênia Maceira Montenegro, que exercia o cargo de 
prefeita do município de Ipanguaçu. A imprensa esteve representada através  da Rádio Rural de Mos-
soró, por meio do radialista Edmilson da Silva. 
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Prefeito municipal do Assu, de 1973 a 1976, Walter de Sá Leitão uniu esforços administrativos 
e políticos visando apoiar a instalação da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do 
Norte (FURRN), em Assu. Desta forma, por sua profusa ação recebeu consagração póstuma e 

o seu nome passou a designar a unidade da URRN, atualmente UERN, implantada em Assu, que foi 
denominada durante um período como Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão. No entanto, o 
Conselho Universitário da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CONSUNI/UERN) por oca-
sião da revisão do Estatuto da instituição, documento que dispõe sobre a denominação, finalidades, 
princípios, estrutura e competências da UERN, em 2019, realizou a mudança para Campus Avançado 
de Assu. 

Ao chegar defronte ao Campus também avista-se uma estátua do então prefeito posicionada à direita 
da entrada principal em uma homenagem feita pela prefeitura municipal do Assu no ano de 2005. A 
estátua esculpida em concreto é obra do artista Jailson Martins, filho de Carnaubais (RN).

O primeiro diretor do Campus de Assu foi o cirurgião-dentista e 
professor Benvenuto Gonçalves Neto (foto) – indicado pelo prefeito 
do município – permanecendo no cargo, da fundação do Campus 
até 1985, diferentemente, a vice direção passou neste período por 
sucessivas mudanças, sendo exercida pela professora Maria Sel-
ma Dantas Soares e pelos professores Cláudio Capistrano, Tarcísio 
Pedro da Silva e, por último, Francisco Das Chagas de Azevedo. 

Ao longo de sua história, o Campus teve sete diretores: Ben-
venuto Gonçalves Neto (1974-1985); Francisco das Chagas Aze-
vedo (1985-1989); Delfina Maria da Fonseca Soares Pires (1989-
1993); Maria de Fátima Silva de Souza (1993-1997); Maria 
Livanete Barreto Ferreira (1998-2005); Francisco Afrânio Câmara 
Pereira (2006-2013) e, atualmente exerce essa função em seu se-
gundo mandato a professora Marlucia Barros Lopes Cabral (2014 
até os dias atuais).
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A área onde está assentado o Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão, da UERN, em Assu, 
foi transferida definitivamente para a Universidade na gestão do então Reitor Antonio Capistrano de 
Farias (julho de 1987 a setembro de 1989). No prédio – em menor dimensão do que a estrutura atu-
al – funcionava anteriormente o Ginásio Escolar Pedro Amorim, ligado à rede de ensino do município 
de Assu.

 O Campus abrange uma área total de 5.569,74m², dispondo de infraestrutura e de espaços 
distribuídos em diversos setores: administrativos, laboratórios, biblioteca setorial, auditórios, salas 
de aula, brinquedoteca, espaço de convivência e de lazer. Nele funcionam seis cursos de graduação 
pela entrada regular, a saber: Ciências Econômicas, Letras Língua Portuguesa, Letras Língua Inglesa, 
Pedagogia, História e Geografia. 

Registre-se que o curso de Graduação em Geografia, modalidade Licenciatura Plena, é o mais novo 
integrado ao quadro do Campus. 
O curso foi implantado como fru-
to das demandas da sociedade 
da microrregião do Vale do Açu, 
de acordo com o trabalho de de-
bate e escuta da população para 
definir a implantação de novos 
cursos no Campus. Sua criação 
oficial deu-se por meio da Reso-
lução nº 38/2011– CONSEPE/
UERN, com as suas atividades 
iniciadas no ano letivo/semestre 
2012.2 e, diferentemente dos 
demais cursos na sua modalidade no Campus, tem o funcionamento nos turnos matutino e vesper-
tino.

Merece ênfase o fato de que todos esses cursos já foram avaliados pelo Conselho Estadual de 
Educação (CEE) com notas que os colocaram com conceitos entre bom (4) e/ou excelente (acima de 
4.5). Os cursos de Pedagogia, História e Ciências Econômicas obtiveram nota 4.0; o Curso de Letras 
Língua Inglesa, 4.3; O Curso Letras Língua Portuguesa, 4.6 e o Curso de Geografia, 4.5, sendo que 
esses dois últimos foram apontados pela revista “Guia do Estudante” entre os melhores cursos do 
Brasil (2018), da editora Abril.

Além dos cursos de graduação, atualmente também funciona vinculado ao Plano Nacional de For-
mação de Professores da Educação Básica – PARFOR, o curso de Pedagogia. 

No que se refere à Pós-Graduação, o Campus de Assu oferta o programa de pós-graduação stric-
to sensu em Letras com o Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS, que tem como objetivo 
capacitar professores de Língua Portuguesa para o exercício da docência no Ensino Fundamental. E, 
recentemente, avançou com a aprovação no Conselho Diretor da Fundação Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (FUERN), por ocasião da sua 4ª reunião geral ordinária, em 24 de agosto de 
2021, de uma turma especial de Doutorado Interinstitucional (DINTER) ofertado em parceria com o 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
cujo acordo de cooperação FUERN/UFRN/FUNCITERN foi publicado na edição nº 098, ano III, de 3 de 
setembro de 2021, do Jornal Oficial da FUERN.
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Em 2017, o reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Pedro Fernandes, 
juntamente com a diretora do Campus Avançado de Assu, Marlucia Barros Lopes, prestaram ho-
menagem ao Padre Francisco Canindé e ao radialista Edmilson da Silva.

A homenagem veio lembrar a luta dos dois pela implantação do Campus Avançado de Assu. Padre 
Canindé e Edmilson da Silva, uniram-se e moveram forças de entidades sociais, filantrópicas e polí-
ticas, entre outras, do então prefeito municipal Walter de Sá Leitão, no propósito da implantação do 
Campus.

No tocante à pós-graduação latu sensu, o Campus de Assu oferta a Especialização em História e 
Cultural Afro-Brasileira e Indígena, através do Departamento de História. O curso de pós-graduação 
foi ofertado com trinta vagas, de forma gratuita e conta com o corpo docente do Departamento e a 
colaboração de professores de outras unida-
des da Instituição. E, o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Funda-
ção Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (FUERN), em sua 6ª reunião geral 
ordinária realizada no dia 14 de julho de 
2021, aprovou o Curso de Especialização em 
Economia de Empresas, vinculado ao Depar-
tamento de Economia.

No semestre 2021.1, o Campus conta 
com 870 alunos nos cursos de graduação; 
30 da pós-graduação lato sensu e 11 da stricto sensu, totalizando 911 alunos. Esse número mais 
que duplica quando somado ao número de pessoas vinculadas aos projetos, cursos e atividades de 
extensão e de pesquisa desenvolvidos pelos docentes, notadamente voltados para a educação básica 
e movimentos sociais.

Além dos cursos de graduação e pós-graduação, o Campus também possui uma Escola de Lín-
guas, a ELDELE - Escola de Línguas do Departamento de Letras Estrangeiras – que visa ofertar cursos 
de Língua Inglesa à comunidade acadêmica e ao público em geral.

Merece ênfase o fato de que todos esses cursos já foram 
avaliados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) 

com notas que os colocaram com conceitos 
entre bom e/ou excelente
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Qualificação potencializa quadro de professores e 
técnicos do Campus de Assu 

Os atuais quadros de docentes e de técnicos também demonstram o crescimento do CAA. No 
total, temos 52 docentes efetivos e 12 provisórios, todos pós-graduados, sendo 29 doutores, 
31 mestres e 4 especialistas.

Grande parte desses docentes coordenam ou participam de projetos de ensino, de pesquisa, de ex-
tensão e de monitoria; se envolvem na organização ou participação de eventos (também em parcerias 
com outras Instituições de Ensino Superior (IES), além de alguns deles estarem vinculados a progra-
mas de pós-graduação. Essas atividades têm resultado na ampliação das produções científicas des-
ses docentes, publicadas em livros, revistas, jornais, periódicos e anais de eventos. Inclusive, na revista 
Geointerações, editada e 
organizada pelo depar-
tamento de Geografia 
do Campus.

As pesquisas são pro-
tagonizadas pelos nove 
grupos de pesquisas, 
que envolvem profes-
sores, alunos, técnicos 
e, ainda, a comunidade 
externa. Estes também 
têm estado à frente de 
grande parte dos even-
tos desenvolvidos pelo 
Campus, com cunho 
científico, acadêmico e 
cultural, voltados princi-
palmente para o público 
externo e centrados nas 
demandas sociais.

No âmbito das ações 
extensionistas, o foco 
tem sido em iniciativas 
que impacta a ação da 
Universidade junto à co-
munidade, articulando 
conhecimentos científi-
cos advindo do ensino e 
da pesquisa em prol de 
compartilhar e construir saberes e, assim, possibilitar maior interação entre o Campus e a sociedade.

Assim, os Cursos atuam, cada vez mais, para promover, também, a curricularização da extensão, 
com a inclusão dessas atividades na matriz dos cursos de graduação, de forma que já são quase 
1.000 projetos executados ou em ação no Campus.

Quanto aos técnicos, temos 14 Técnicos de Nível Superior (TNS), 12 Técnicos de Nível Médio e 2 
Técnicos Especializados, sendo 1 bibliotecária e 1 analista de sistema. Soma-se a esse quadro mais 
três técnicas com vínculo com outras instituições e cedidas ao Campus.

É visível o crescimento do quadro de técnicos, que cada vez mais investem em suas formações, 
se reinventam e participam, ativamente, da maioria das atividades realizadas pelo Campus e contri-
buem, diretamente, para a melhoria dos serviços ofertados.

É visível o crescimento do quadro de técnicos, que cada vez mais 
investem em suas formações, se reinventam e participam, ativamente, 

da maioria das atividades realizadas pelo Campus e contribuem, 
diretamente, para a melhoria dos serviços ofertados
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Campus de Assu: Acervo da biblioteca 
cresce com obras virtuais 

A Biblioteca Setorial Pe. Alfredo Simonetti ampliou suas atividades e passou a executar novos 
projetos e ações, tais como o projeto de extensão “Conversando com autores”, que desempe-
nha “O clube do livro CCA”, o desenvolvimento de “Saraus literários”, dentre outras atividades 

que visam se aproximar mais dos leitores e escritores, partilhando saberes, divulgando conhecimento 
e incentivando a leitura e o despertar de novos autores.

Também melhorou seu mobili-
ário, seus serviços de atendimento 
e acervo físico e virtual, que tem 
sido continuamente diversificado 
e ampliado, em um salto próximo 
de 40%. Composto por livros, dicio-
nários, enciclopédias, periódicos, 
Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC’s), DVD’s e CD’s, podendo ser 
consultados no catálogo on-line do 
Siabi, através do link: http://siabi.
uern.br/Telas/w_busca_rapida.php. 
E com a conclusão da contratação 
de um serviço de acervo digital por 
parte da UERN, discentes e servido-
res passam a contar com o acesso 
ampliado ao Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIB) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) através da Biblioteca 
Virtual da Pearson (BV), que disponibiliza um acervo digital com mais de 8.000 e-books de forma 
ilimitada e multiusuário que abrange diversas áreas do conhecimento.

Além disso, disponibiliza o acesso ao acervo virtual do Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que conta com mais de 45 mil periódicos com 
texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases exclusivas de patentes, também disponibiliza livros, 
obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual (CAPES, 2021).
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Campus de Assu luta por novos investimentos 
em infraestrutura 

Nos últimos anos, realizando parcerias exitosas e executando emendas parlamentares, a infra-
estrutura do Campus de Assu tem mudado significativamente e as mudanças têm contribuído, 
significativamente, para que os Cursos melhorassem as condições efetivas de desenvolver o 

ensino, a pesquisa e a extensão, culminado, inclusive, com resultados exitosos nas avaliações internas 
e externas (pelo Conselho Estadual de Educação - CEE, pelo Exame Nacional de Desempenho dos Es-
tudantes – ENADE e de revistas especializadas que tem colocado os cursos de graduação, ofertados 
pelo Campus de Assu, entre os melhores do Brasil).

Hoje, todas as salas administrativas, laboratórios, auditórios, brinquedoteca, biblioteca setorial e as 
23 salas de aula são climatizadas. 
Estas possuem equipamentos de 
mídia audiovisual instalados e mobi-
liários novos ou em boas condições 
de uso. O investimento em acessi-
bilidade e espaços de convivência e 
de práticas esportivas tem favoreci-
do processos de inclusão, respeito 
e atenção à saúde. Também houve 
melhorias nas instalações elétricas, 
internet, dentre outras coisas, inclu-
sive a aquisição e instalação de ma-
teriais de segurança e prevenção à 
doenças, como a covid-19.

Merece destaque a instalação, a partir de 2015, de duas Residências Universitárias - RU, uma 
masculina e outra feminina, que têm possibilitado melhor assistência aos estudantes que residem em 
municípios longe da sede do Campus. Com isso, vale ressaltar o pioneirismo do Campus de Assu, que 
também foi o primeiro Campus da UERN, depois do Campus Central a ter Residência Universitária.    

Também houve ampliação na frota de veículos com a chega de mais um carro 0k, computando o 
total de dois micro-ônibus, dois carros, tipo passeio, e duas ducatos, tornando possíveis as aulas de 
campo e a participação em eventos de professores, alunos e técnicos.

Soma-se a isso, os novos projetos de melhoria na infraestrutura com a futura construção de uma 
nova biblioteca de dois pavimentos e totalmente acessível (processo  nº 000337/2020, produto da 
aquisição de uma emenda parlamentar da Deputada Natália Benevides, no valor de R$505.500,00) 
e a construção de um prédio de três pavimentos, com 10 salas de aula; área de convivência com 
cantina, banheiros e condições de acessibilidade (Convênio nº 893785/2019, produto da aquisição 
de uma emenda parlamentar de bancada federal no valor de R$1.576.579,34);  Construção de Rede 
Elétrica de Média Tensão e Subestações (Convênio nº 894350/2019, produto de emenda de bancada 
federal no valor de R$ 648.000,00), além da aquisição de novos mobiliários e equipamentos que 
encontram-se em processo de execução. 

Com a efetivação dessas obras, ampliam-se as possibilidades de melhorias no ensino, na pes-
quisa, na extensão, na realização de eventos, na assistência estudantil e na tão sonhada criação e 
implantação de novos cursos.
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Considerações Finais
 

Transformar vidas é algo intrínseco a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) e ao Campus Avançado de Assu. Isso tem sido comprovado nas pesquisas e 
nos relatos de alunos e egressos, principalmente.

O maior patrimônio do Campus são as pessoas que, diuturnamente, não medem, ou 
mediram, esforços para, ao longo desses 47 anos, superar adversidades, como as que vi-
venciamos no atual contexto pandêmico; vencer obstáculos, superar limites, fazendo edu-
cação superior pública, gratuita e de qualidade, possibilitando que o Campus de Assu/
UERN seja cada vez mais referenciado.

Seja de forma presencial ou virtual, os que fazem ou fizeram o Campus de Assu estão 
sempre dando o seu melhor para melhor cumprir a missão da UERN de “promover a forma-
ção 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” (Portal UERN, 2021).
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