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Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze 

horas, foi realizado no Complexo Cultural da UERN, em Natal,  o III 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. Dentre as pessoas e instituições convidadas, estiveram presentes, a 

Fundação José Augusto, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, a 

CUFA (Central Única das Favelas), o Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, a Frente 

Potiguar de Hip Hop, o Centro de Referência em Assistência Social – Salinas, além de 

professores, técnicos e alunos da UERN e do Complexo Cultural. A reunião foi 

Presidida por Nonato Santos, diretor de Arte e Cultura da DECA-PROEX, que no seu 

decorrer, utilizou a metodologia da divisão por câmaras setoriais, em 5 (cinco) eixos 

temáticos: a) patrimônio e memória artística e cultural,; b) cultura cidadania e 

diversidade; c) produção e difusão das artes e linguagem; d) economia da cultura e por 

último,  e) cultura e comunicação. Em cada setor, discutiu suas diretrizes e prioridades, 

objetivos,  estratégias, ações e oportunidades.  Dentre os desafios discutidos foram 

destacados pontos como a manutenção do patrimônio imaterial do estado do RN, 

incluindo o teatro de bonecos; a conquista de verbas para financiamento de ações na 

área; superar as fragilidades nas atividades e projetos desenvolvidos nas escolas que 

contemplam artes e as demais disciplinas em perspectivas transdisciplinares; vincular os 

aspectos acadêmicos da UERN às questões cultuais da comunidade. Ganhou destaque 

também a pauta da utilização, metodologia e fomento cultural através do Complexo 

Cultural da UERN, onde foi registrada a importância de assegurar atividades 

diversificadas ao complexo de modo a que ele responda aos diferentes anseios inerentes 

a um espaço cultural, sendo proposto também a constituição de espaços de visitação 

para que o local fortaleça seu apelo turístico e educativo. A exemplo da previsão já 

existente de instauração de um planetário, outras atividades podem ser agregadas com a 

finalidade de colaborar para o estabelecimento do Complexo como espaço de roteiro 

turístico e educacional. Cumprido os pontos da pauta estabelecida, o Diretor de Arte e 

Cultura da DECA-PROEX encerrou a reunião com seus agradecimentos pela presença 

dos participantes.  E para constar, eu, Anne Lizabelle Leite Duarte,  lavrei a presente ata 

que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Professor Etevaldo Almeida Silva e 

Professora Márcia Regina de Farias. 
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