
Homenagem à UERN
(Iaponira Costa/ 10ªDIREC- Caicó)

Peço licença meu povo
Pro protocolo quebrar
A 10ª Direc e o Governo do RN saúdam
Com poesia popular
Pois não conheço melhor jeito
De aos corações chegar

O meu poema de hoje
Vem para homenagear
Toda a Equipe que forma
Essa Instituição Escolar
A Universidade Estadual do RN
Quero reverenciar

Apesar de cada desafio
Desde o início enfrentado
Começar a funcionar
Em um espaço emprestado
Valorosos profissionais
A UERN tem formado

Enfermeiros, dentistas
Filósofos, educadores
Qualificados docentes
Cientistas, pesquisadores
Dedicados estudiosos
Escritores, pensadores

Guiando-os pelos caminhos
Da ética, responsabilidade
Autonomia, cidadania
Exercício da criticidade
Respeito à democracia
Sensibilidade, diversidade

15 anos de luta e glória
E um ensino de qualidade
A UERN vem fazendo história
Com compromisso e verdade
Com suas ações norteadas
Pelo princípio da igualdade

Saber científico, técnico, cultural
Objetiva produzir e difundir
Conhecimentos que possam



Com a região contribuir
Para o desenvolvimento sustentável
Para o País expandir

A UERN em Caicó
Instituição de excelência
Pra toda essa região
Universidade de referência
Uma equipe que trabalha
Com ética e eficiência

Entre os muros da UERN
Se concentra energia
Dentro dos seus espaços
Permeados de magia
Conhecimentos e valores
São transmitidos dia a dia

Parabéns aos Professores
Por contribuir com a formação
Por desenvolver competências
Como empatia e colaboração
Inteligência emocional
Criticidade, argumentação

Obrigada a cada um de vocês
Pela UERN ter mostrado
Que com total empenho
Faz um trabalho diferenciado
Com muita dedicação
Estímulo, zelo e cuidado

Saudamos todos os gestores
Que à UERN deram sua contribuição
Ao seu primeiro Diretor
Presente aqui Professor João
E a dupla gestora atual
Shirlene e Teixeira na Direção

A Reitora Cicília e seu vice Francisco
Força e resistência na missão
Ao Grupo de Idosos da UERN
Experiência, dedicação
A todos os Técnicos
Nossa estima e gratidão

João Batista...
Procure todos os dias



A sua vida florir
Mesmo estando nublado
Faça força pra sorrir
Carregue flores na alma
O coração vai sentir

Cicília...

Continue sendo fonte
De encanto, simplicidade
Isso constrói a estrada
Que te conduz de verdade
Até a porta que se abre
Pra real felicidade

Francisco...

Que o amor floresça sempre
Em toda e qualquer estação
Nos recantos da sua alma
Nas terras do seu coração
Que Deus lhe presenteia
Com a Sua Proteção

Shirlene...

Que Deus sempre lhe acompanhe
E não a deixe esquecer
Que cuidar da sua alma
É cuidar do seu viver
Que o seu jardim de dentro
Sempre possa florescer

Teixeira...

Tenha certeza que Deus
O seu silêncio escuta
Protege, lhe acompanha
Em toda e qualquer labuta
Lhe ajuda a enfrentar
Cada jornada, cada luta

Suenyra...

Que você seja sempre inteira
Mesmo que lhe ofereçam metades
Que não se deixe abater
Enfrente as dificuldades



Deus sempre recompensa
Quem se entrega de verdade

A todos os estudantes...

Condições, possibilidades
A UERN tem a oferecer
Aproveitar as oportunidades
De vcs vai depender
Não percam jamais a chance
E a vontade de vencer

Lembrem-se...

Só a estrada do saber
Pode levar ao crescimento
Intelectual, pessoal
Em especial nesse momento
Que exige ainda mais
Todo comprometimento

Metas são como flechas
Quanto mais alto mirar
Muito mais longe
Vocês podem alcançar
Abram suas asas, só vcs pode prever
O quanto podem voar

Em nome da 10ª DIREC e Governo Estadual
Quero a todos parabenizar
Agradecer pela parceria
Conosco podem contar
Sigamos acreditando
Na força do esperançar

Que Nosso Pai Celestial
Possa lhes acompanhar
Que os caminhos de cada um
Continue a iluminar
E cubra de saúde e paz
Toda a Comunidade Escolar!!!


