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Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, foi realizado 

no Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão, em Assu, o II Fórum de Cultura da UERN, 

promovido pela Pró-reitoria de Extensão- PROEX, sob a responsabilidade da Diretoria de Educação, 

Cultura e Artes- DECA, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, com o propósito 

de apresentar a seguinte pauta: criação do Plano Institucional de Cultura da UERN (PIC/UERN), 

apresentação de propostas e encaminhamentos. A reunião foi presidida pelo Professor Me. Etevaldo 

Almeida Silva, Pró-reitor de Extensão da UERN, pela Professora Drª. Márcia Regina Farias da Silva, 

Diretora de Educação, Cultura e Arte - DECA/ PROEX e contou com a colaboração da técnica 

administrativa Anne Lizabelle Leite Duarte, secretária da DECA e Pedro Levi Lima Oliveira, 

estagiário do PIC-UERN. A professora Márcia Regina Farias da Silva, diretora da DECA e o 

Pró-reitor de Extensão, Prof. Etevaldo Almeida Silva iniciaram a reunião apresentando o que 

seria o PIC e fizeram questão de frisar a importância de  conhecer as necessidades, os anseios, 

as dificuldades e  as informações relacionadas à cultura assuense, tais como o envolvimento da 

Universidade  com a comunidade e seus estudantes.  O Fórum de Cultura de Assu contou com 

a participação de 11 (onze) representantes da cultura municipal, aqui inclusos alunos e ex-

alunos da UERN. Em continuidade às discussões, os  representantes da Secretaria de Educação 

e Cultura de Assu afirmaram que estão prontos para colaborar, inclusive, já contam com um 

cadastro de artistas locais que pode ser utilizado. O artista plástico Gilvan Lopes pediu 

permissão pra falar e durante seu pronunciamento, afirmou que a maior dificuldade do 

município na área cultural é a inexistência de um órgão de cultura com verba própria, uma vez 

que a secretaria de cultura está vinculada à secretaria de educação. Disse ainda, que a demanda 

artística de Assu é imensa, faltando apenas uma instituição que cuide e assegure a manutenção 

dos trabalhos artísticos do município e que  na cidade tem espaços que podem ser aproveitados, 

entre os quais, o Cineteatro, que sempre recebe muito bem os artistas. Ressaltou a importância 

e sugeriu como meta do PIC-UERN, a criação de cursos de formação técnica em elaboração de 

projetos, pois grande parte dos artistas encontra dificuldade na questão burocrática, fazendo 

com que muitas vezes percam a chance de concorrer a programas e editais que contemplam 

ações culturais. O senhor Wesley, músico formado pela UERN e integrante da Orquestra 

Municipal de Assu, pediu permissão para falar e complementou a ideia do senhor Gilvan, ao 

afirmar que os cursos sugeridos também deveriam envolver a elaboração de projetos de 

capitação de recursos. A professora Márcia, diretora da DECA, deu continuidade à reunião e 

ressaltou a importância de se fazer um levantamento do patrimônio histórico do município, pois 

esse trabalho poderá gerar novas metas para o PIC-UERN, como a criação de grupos de 

pesquisa e projetos de extensão nos cursos do Campus Avançado de Assu, principalmente os 

de História e Letras, que têm a possibilidade de organizarem e pesquisarem a historia e cultura 

do município, criarem acervos sobre o patrimônio material e imaterial da cidade e parcerias 
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com o laboratório histórico do campus central. O artista Jobielson, graduado em comunicação 

social pela UERN, afirmou que no município tem muitas pessoas interessadas em artes visuais, 

inclusive para atuarem no resgate da documentação histórica da cidade. Sugeriu possíveis 

parcerias e articulações entre os interessados. A multiartista Lilás, poetisa, atriz e figurinista, 

ressaltou que tem peças importantes da cultura local em sua residência, pois o município não 

dispõe de um lugar para organizá-las e guardá-las.  Além disso, ressaltou que a Universidade 

deve ser ponto de encontro dos artistas, organizando encontros e apresentações, no máximo 

semestrais, no Auditório do campus, para valorização do meio artístico. Edimilson, organizador 

de quadrilhas juninas do município, ressaltou a dificuldade de formar um enredo em suas 

quadrilhas pela falta de informação histórica da região. O senhor Britto, maestro e atuante na 

CENEC (Centro Escola de Arte e Cultura) afirmou que a instituição poderia fazer parceria com 

o Conservatório de Música da UERN, com a finalidade de organizar oficinas e cursos de 

música. Novamente, o artista Gilvan afirmou a importância da participação da Universidade na 

criação de um acervo e de um museu do município, como meta do PIC-UERN.  A criação desse 

espaço no campus da Universidade em Assu poderá ser utilizada pelos grupos responsáveis 

pelos projetos de pesquisa histórica do município. O museu aparece como pauta essencial para 

o município e para a Universidade. Francisco Costa, escritor e participante da Academia 

Assuense de Letras, e a artista Lilás falaram sobre a importância de criar um calendário cultural 

que contemple os encontros culturais e saraus, utilizando, inclusive o espaço do Intervalo 

Cultural, projeto já desenvolvido pela Universidade e que pode voltar de forma mais atuante. 

Foram ressaltados ainda, que com a criação de projetos culturais, possibilita-se o aumento da 

participação das escolas de Assu no FESTUERN e a utilização do  espaço da Universidade para 

a sistematização e ensaios das quadrilhas juninas. Com o final da exposição de propostas a 

professora Márcia Regina Farias da Silva e o professor Etevaldo Almeida Silva concluíram o Fórum de 

Assu e eu, Anne..., Secretária da DECA/PROEX lavrei esta ata. 

 

Etevaldo Almeida 
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