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A UERN ficou em primeiro 
lugar entre as  universidades 
estaduais do norte-nordeste e 
em segundo no país que mais 
conseguiu captar recursos no 
principal programa de apoio a 
extensão universitár ia do 
governo federal.   pág. 3

VII FESTUERN, I Festival 
Oficina de Música, Oficinas de 
Teatro e Dança, GRUDUM, 
GRUTUM, Outras Falas e outras 
a ç õ e s  d e  c u l t u ra  q u e  
permearam o ano de 2010 na 
PROEX.   pág. 4 e 5

Os Projetos CAJUSOL e  
Incubação de Cooperativa de 
Aquicultores e Pescadores no 
Sertão do Apodi promoveram 
ações sociais durante o ano de 
2010.   pág. 6 e 7

Destaque Cultura Social

Como foi o ano que está terminando na 
Pró-Reitoria de Extensão da UERN. As 

principais ações. O desenvolvimento da 
parte cultural e social.

O ANO DE 2010 NA PROEX
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É com imensa felicidade e orgulho que entregamos o primeiro 
número do Info-EXT, nosso informativo eletrônico. Com este canal, 
estamos dando à toda comunidade UERNIANA a possibilidade de 
conhecer as notícias da Extensão no âmbito nacional e, especialmente, da 
nossa universidade, além de sugestões e dicas culturais do mundo 
acadêmico e de nossa região.  

Fruto de um longo trabalho da nossa equipe, o Info-EXT espelha 
novos tempos na Extensão na UERN; tempos de modernização. Nosso 
informativo vem no esteio de uma nova organização da Pró-Reitoria que se 
prepara para uma universidade dinâmica com um número de produção 
acadêmica cada vez maior.  Hoje, a Pró-Reitoria de Extensão registra 1 
Programa  e 81 projetos de extensão na UERN, como também inúmeras 
outras ações de extensão. Aprovamos, no ano de 2010, 4 projetos e 2 
programas, sendo primeira colocada na captação de recursos de 
universidades públicas nordestinas no PROEXT. Estamos desenvolvendo 
um grande projeto envolvendo o Governo do Estado e mais 4 instituições 
de pesquisa no Rio Grande do Norte, que é o CAJUSOL, uma ação de 

potencialização da produção e comercialização do caju e castanha através das redes de tecnologias sociais. O 
FESTUERN, em sua VII edição já se consagrou como o maior evento cultural-educativo, clamando um 
fortalecimento das parcerias entre os Governos Estadual e Municipais para a sua VIII edição. Iniciamos, 
conjuntamente com o Departamento de Música, o I Festival Oficina de Música da UERN, um evento destinado aos 
professores de arte e música das redes públicas de ensino e aos alunos da UERN. 

Essas ações de extensão são a prova de que a universidade se mantém viva em contato com o seu entorno, 
com a sociedade, dialogando permanentemente com ela. Sai de seus muros e afina-se com as demandas 
efetivamente sociais, no que preveem o Plano Nacional de Extensão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
da UERN.

Portanto, é nesse horizonte que estreamos o info-EXT, esperando que seja um veículo  de aproximação da 
Pró-Reitoria com a comunidade acadêmica, consistindo não somente como um órgão de divulgação, mas um 
espaço plural e dinâmico de comunicação da Extensão na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Prof. Dr. Francisco Vanderlei de Lima
Pró-Reitor de Extensão
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UERN CONSEGUE RESULTADO EXPRESSIVO NO PROEXT/MEC 2010, SENDO A 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE-NORDESTE  E A SEGUNDA DO PAÍS QUE 

MAIS CONSEGUIU CAPTAR RECURSOS

O ano de 2011 ainda nem começou mas já vislumbra-se com boas notícias 
para a Extensão Universitária na UERN, devido a ótima participação da instituição 
no PROEXT/2010, o principal programa de apoio a extensão universitária do MEC. 
A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, através da PROEX e dos seus 
professores extensionistas conseguiu ser a segunda universidade do país e a 
primeira do Norte-Nordeste, entre as estaduais e municipais, a captar mais 

recursos na edição do programa federal. No total foi aprovado o valor de R$ 423.446,00 reais, distribuído em dois 
programas e quatro projetos, o que também proporcionou à UERN ser a terceira instituição estadual em números 
de projetos aprovados em todo o Brasil.

As atividades dos projetos e programas aprovados serão iniciadas no início de 2011 e beneficiarão vários 
alunos da universidade e diversos segmentos da sociedade potiguar. Os recursos obtidos serão revertidos em 
bolsas para graduandos, aquisição de materiais permanentes e de consumo, compra de passagens para 
participação em congressos e seminários em todo Brasil, etc.

A última aprovação de projetos da UERN no PROEXT, foi em 2008, sendo que esse ano tivemos um 
aumento de 600% nas aprovações.

EDUCARTE: educando pela arte nas escolas do semi-árido potiguar.
Ação: Programa
Coordenador: Prof. Adalberto Veronese – DECA/PROEX

Capacitação sobre a Lei Maria da Penha e relações sociais de gênero para 
profissionais da rede de atendimento às mulheres em situação de 
violência no município de Mossoró-RN.
Ação: Projeto
Coordenadora: Profª Fernanda Marques de Queiroz - DESSO

Abrindo Caminhos para a Universidade.
Ação: Projeto
Coordenadora: Profª Geovânia da Silva Toscano - DCSP

Desenvolvimento Social: uma questão geracional e de gênero.
Ação: Projeto
Coordenadora: Profª Suzaneide Ferreira Menezes - PROEX

Mais Saúde: pela atividade física e de esportes.
Ação: Programa
Coodenação: Prof. Edson Fonseca Pinto- DEF

Coleção Mossoroense: incentivo à leitura por meio da formação de bibliotecas.
Ação: Projeto
Coordenador: Prof. Lindercy De Souza Lins - DHI

Ações Aprovadas
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“O FESTUERN aproxima, ajuda a somar
 e acrescenta uma forma de ensinar e

 aprender. É uma oportunidade de promover
 novas formas de aprendizagem” 

(Leninha Teixeira – Professora da Escola 
Estadual Joaquim da Silveira Borges)

CULTURA |

O ano de 2010 também marcou a realização do VII FESTUERN, previsto para 
acontecer em 2009, mas por diversos motivos de ordem 
externa, foi realizado no corrente ano. Porém, o adiamento não 
diminuiu o seu brilho e seu sucesso, sendo esta edição mais uma 
prova que arte e educação caminham perfeitamente juntas. 

Durante os dias 16 a 26 de março o Teatro Municipal Dix- 
Huit Rosado foi palco do maior encontro de grupos teatrais 

escolares do Rio Grande do Norte, 
com a participação de 30 escolas da rede pública de 

ensino, distribuídas entre 12 municípios e de 14 participações 
de grupos universitários, nas modalidades dança, música e 

teatro.
O VII FESTUERN ainda fez uma justa homenagem 

a Dona Clinária, dando seu nome ao troféu do evento e apresentando um 
documentário emocionante sobre sua vida. Além disso, a exposição 
fotográfica “Momentos Festuern” lembrou todas as edições anteriores do 
festival, emocionando atores que passavam pela Sala Marieta Lima na 
Estação das Artes.

Como já faz parte do evento, ao final dele, foram distribuídos todos 
os 3.660 quilos de alimentos arrecadados a instituições de caridade da 

cidade de Mossoró e aos estudantes residentes nas Residências Universitárias 
da UERN e da Casa do Estudante de Mossoró. 

A PROEX já iniciou as atividades referentes ao VIII FESTUERN, que 
acontecerá durante os dias 16 a 23 de outubro de 2011 e promete muitas 

novidades e inovações.

Faça sua parte  |

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

Ÿ Associação dos Deficientes Físicos de 
Mossoró – ADEFIM

Ÿ Associação de Apoio aos Portadores de 
Câncer de Mossoró e Região - AAPCMR

Ÿ Comunidade Católica Boa Nova
Ÿ Casa do Estudante de Mossoró 
Ÿ Centro de Diálise de Mossoró - CDM
Ÿ Fundação Casa do Caminho
Ÿ Hospital Rafael Fernandes – Soropositivo
Ÿ Lar da Criança Pobre – 9 escolas 
Ÿ Projeto Esperança – Pe. Guido
Ÿ Residência Universitária Feminina – FUF I
Ÿ Residência Universitária Feminina - RUF II 
Ÿ Residência Universitária Masculina  - RUMI
Ÿ Residência Universitária Masculina – RUM II
Ÿ Residência Universitária Masculina – RUM III

"O FESTUERN colabora na formação de
 novos atores, fomenta a cultura de Mossoró 

e revela talentos nas diversas artes” 
(Leonardo Vagner – Ator e Diretor)

“Pra quem quer seguir ou ter experiência no
 teatro é um ponto de partida... 
Para mim foi o início de tudo!”

 (Atisson Suassuna – aluno do Centro
 Escolar Dr. Edino Jales)
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I FESTIVAL OFICINA DE MÚSICA DA UERN

        O I Festival Oficina de Música da UERN, desenvolvido pelo Departamento de Música da UERN e pelo 
Departamento de Cultura e Artes DECA/PROEX, ocorreu nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2010, abordando o 
tema “Educação Musical em foco: práticas 
musicais em diferentes contextos”. O foco 
das discussões foi o processo ensino 
aprendizagem da música, inserido em 
diferentes momentos e contextos de práticas 
musicais diversas; concebidas possibilidade 
de divulgação e de estratégias ou táticas para 
a efetivação de uma educação na música e 
através da música, considerando a lei 
11.769/2010 que obriga a música na 
educação básica.

            Foram ofertados diversos mini-cursos 
(manhã) e oficinas (tarde), aos quais tiveram 
acesso professores e alunos de música, arte-
educadores, músicos e musicistas, professores pedagogos polivalentes que trabalham com educação infantil e 
comunidade em geral. No turno da noite o teatro Dix Huit-Rosado foi palco de apresentações de grupos musicais 
da cidade, alunos do Departamento de Música e do Conservatório D’Alva Stella Nogueira Freire. 

    Após o sucesso da primeira edição, o festival se concretiza como mais um evento permanente no calendário 
cultural da UERN e de Mossoró.

                                                                                                              
I MOSTRA CULTURAL DO PROJETO FILOSOFARTE

O FILOSOFARTE é um dos projetos de extensão que 
mais se destacaram neste ano e no dia 23 de abril, no Teatro 
Municipal Dix-Huit Rosado, ocorreu a I Mostra Cultural do 

Projeto FILOSOFARTE. A mostra foi 
composta por apresentações de 
teatro, dança, música e poesia. Além 
de oferecer uma diversidade de ações 
culturais à população a mostra 
também reverteu todos os alimentos 
arrecadados para a Associação dos 

Catadores de Lixo de Mossoró.

PROJETO “FESTIVAL DE REPENTISTA DO NORDESTE NA PRAÇA DE MOSSORÓ” É APROVADO NO 
MINISTÉRIO DA CULTURA

O repentista e funcionário da PROEX, Aldaci de França, conseguiu aprovar o projeto Festival de 
Repentista do Nordeste na Praça de Mossoró no Prêmio Literatura de Cordel – Edição Patativa de Assaré do 
Ministério da Cultura. O projeto será executado no primeiro semestre de 2011 e irá levar o mais puro repente às 
praças mossoroenses.

CENTRO DE ESTUDOS E PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL – CEPC

O CEPC, órgão responsável por 

executar as atividades culturais da PROEX, 

durante o ano de 2010, desenvolveu 

diversas ações, entre elas podemos citar: 

várias peças do Projeto Outras Falas, 

oficinas de teatro e dança, montagem de 

recital de dança e participações em 

diversos eventos.
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          O ano de 2010 marcou o assessorias especializadas, entre cumprida pelo projeto.
início das atividades do CAJUSOL, outras ferramentas. Para isso, Entenda o CAJUSOL
um grande projeto que visa foram selecionados, através de 
desenvolver as cadeias produtivas seleção pública, 6 graduados da O CAJUSOL foi um projeto 
do caju e do girassol em nosso nossa instituição para dar suporte aprovado no edital MCT/FINEP/AT 
Estado, beneficiando centenas de às ações que tiveram início em -  T e c n o l o g i a s  p a r a  o  
famílias produtoras. A UERN, setembro do corrente ano e se Desenvolvimento Social 1/2009, 
através da PROEX, juntamente estenderão até setembro de 2012. destinado a todos os Governos 
com a UFERSA e a EMPARN, Durante os dias 21 e 22 de Estaduais do Brasil. O Rio Grande 
responsáveis pelo subprojeto que outubro, no campus central da do Norte através da FAPERN 
cuidará do caju, já começou a UERN, ocorreu o I Encontro do convidou as instituições públicas 
visitar as 15 comunidades rurais Projeto CAJUSOL, que reuniu as de ensino superior do Estado a 
que serão beneficiadas em sete instituições executoras,  os elaborarem uma proposta. A 
municípios distribuídos nos bolsistas da UERN, UFERSA e UERN, UFRN, UFERSA, juntamente 
territórios da cidadania Açu- EMPARN, os representantes das com a EMPARN reuniram-se 
Mossoró, Sertão do Apodi e comunidades beneficiadas e durante o mês de maio de 2009 
Seridó. Secretários de Agricultura dos em Natal e remeteram a proposta 

A UERN será responsável m u n i c í p i o s  e nv o l v i d o s .  O  à  F I N E P  n o  v a l o r  d e  R $  
por desenvolver todo o trabalho encontro serviu para lançar 2 . 3 0 6 . 6 1 2 , 1 6 ,  s e n d o  1 0 %  
d e  a s s o c i a t i v i s m o ,  oficialmente o projeto, bem como contrapartida do Governo do RN. 
cooperativismo, comercialização para capacitar os bolsistas que A financiadora federal considerou, 
e desenvolvimento de políticas realizarão o diagnóstico rural entre os aprovados, o CAJUSOL 
públicas nestas comunidades, p a r t i c i p a t i v o  n a s  q u i n z e  como o segundo melhor projeto 
através de diagnóstico, mini- comunidades assistidas, sendo do Brasil.
cursos, planos estratégicos, esta a próxima meta a ser 

Números do CAJUSOL 
Subprojeto Caju

*Instituições envolvidas: 5

*Cidades assistidas: 7

*Comunidades envolvidas: 15

*Famílias beneficiadas aprox. : 
750

*Duração do Projeto: 2 anos

*Professores da UERN 
envolvidos: 5

*Bolsistas da UERN: 6

*Técnicos-administrativos da 
UERN: 2 6

Projeto CAJUSOL
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formação de uma cooperativa Familiares do Oeste Potiguar - EXTENSÃO NO PESCADO 
que beneficiasse o pescado das COOPAF  irá funcionar. DO OESTE POTIGUAR
comunidades produtoras que A  u n i d a d e  d e  Incubação de Cooperativa de 
fazem parte do território. beneficiamento irá ajudar a Aquicultores e  Pescadores nos 

O projeto teve início em homens e mulheres que fazem municípios integrantes do 
2009 e contou com reuniões parte da cadeia produtiva da Território da Cidadania Sertão 
periódicas de planejamento, pesca em dezesseis cidades do do Apodi
encontros, capacitações e Oeste Potiguar.
t r e i n a m e n t o s  c o m  o s  Cidades Beneficiadas:O projeto “Incubação de 
pescadores e aquicultores Apodi, Caraúbas, Felipe Cooperativa de Aquicultores e 
beneficiados. As ações foram Guerra, Governador Dix-Sept Pescadores nos municípios 
concentradas principalmente Rosado, Itaú, Janduís, Messias integrantes do Território da 
nas  c idades  de  Apodi  e  Targino, Olho D'agua dos Cidadania Sertão do Apodi” 
Caraúbas, esta última escolhida Borges, Paraú, Patu, Rafael desenvolvido pela UERN, SEAP e 
para receber a instalação da Godeiro, Rodolfo Fernandes, IFRN (Campus Central de Natal), 
Unidade de Beneficiamento e S e ve r i a n o  M e l o,  Tr i u nfo  conseguiu em maio deste ano 
onde  a  Cooperat iva  dos  Potiguar, Umarizal e Upanema.seu principal  objet ivo,  a  
Aquicultores e Pescadores 

Tanque para criação dos peixes Tanque para os peixes na Barragem Santa
 Cruz

Reunião da equipe com os pescadores e 
aquicultores
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AÇÃO GLOBAL 2010

A UERN, como uma das 2.500 instituições parceiras da Ação Global, esteve representada
 na 15ª edição do evento, que aconteceu no dia 22 de maio de 2010, na Escola Estadual Prof. Abel Coelho, 
com diversas ações cujo foco é a melhoria da qualidade de vida e o resgate da cidadania.

A PROEX, em conjunto com os cursos de Medicina, Direito, Enfermagem, Educação Física, 
Comunicação e a Prática Jurídica, representaram a Instituição no evento 
que atendeu  aproximadamente 20 mil pessoas.
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XXVII FORPROEX

           Durante os dias 30 de junho a 3 de julho de 2010, realizou-se em Fortaleza a 27ª edição do Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras – FORPROEX, com o tema “A Extensão 
Universitária no contexto do século XXI”. 

É o principal evento de Extensão das 
universidades públicas, tendo, este ano, como 
foco o novo Plano Nacional de Extensão 
Universitária, que definirá as principais diretrizes 
e objetivos a serem seguidas por todas as 
Universidades Públicas Brasileiras. Além do novo 
Plano Nacional, que deverá ser fechado no XXVIII 
FORPROEX, o evento de Fortaleza ainda discutiu 
assuntos sempre pertinentes ao fórum, como 
avaliação, metodologia e financiamento.

A Pró-Reitoria de Extensão da UERN foi 
representada no fórum pelo Pró-Reitor de 
Extensão Prof. Dr. Francisco Vanderlei de Lima, os 
assessores Demóstenes Targino e Lígia Guerra e 
o Chefe do DPCE Sebastião Alves, além do ex Pró-Reitor Adjunto Etevaldo Almeida que integrou a comitiva.

       O SIGProj - Sistema de Informação em ações extensionistas, uma vez que será possível 
Gestão de Projetos - tem como objetivo prover o envio e a avaliação online das mesmas, 
um ambiente integrado que possa ser usado mantendo uma base única com as informações 
pelas IES para auxiliar o planejamento, a gestão e de ações e seus membros. Com suas 
a avaliação de projetos de Ensino, Pesquisa, ferramentas, também haverá a possibilidade de 
Extensão e Assuntos Estudantis. Desenvolvido rea l i zar  at ravés  do  própr io  S IGPro j :  
pela UFMS com o apoio do MEC, o SIGProj é preenchimento de relatórios parciais e finais; 
utilizado pelo próprio MEC para submissão de submissão de justificativas para o edital do 
propostas para editais como o do PET e do Programa de Bolsas de Extensão; levantamento 
PROEXT, além de também estar disponível para de dados quantitativos; e busca/acesso a 
que as IES lancem seus próprios editais informações de ações já aprovadas, sendo este 
utilizando a infraestrutura do MEC. Além disso, acesso público e aberto a qualquer pessoa que 
por ser disponibilizado como um software livre, visitar o sistema hospedado na UERN.
o SIGProj pode receber contribuições de 
melhorias através de sua comunidade de 
usuários, e ter seu código modificado e 
adaptado para a utilização nas próprias IES 
segundo suas rotinas e normas.

A implantação do SIGProj na UERN 
facilitará o fluxo percorrido pelas propostas de 

O Departamento de Programas e Cursos de Extensão – DPCE irá usar o SIGProj
 para a gestão das informações  dos Projetos de Extensão da UERN
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RECITAL NATALINO 2010

É uma apresentação musical 
coordenada pelo Conservatório de Música 
D'Alva Stella Nogueira Freire, da Pró-
Reitoria de Extensão da UERN, que tem 
como grupo principal o Coral UERN onde 
sempre há um acompanhamento de uma 
orquestra  formada pelos  a lunos 
exclusivamente para o evento.

Realizado no período natalino, o 
Recital tem como objetivo executar peças 
natalinas ou de gênero cristão oferecidas à 
co m u n i d a d e  u e r n i a n a  e m  ge ra l  
propiciando o espírito natalino e de 
confraternização, além de promover o 
fazer artístico musical e a interação entre 
coralistas, músicos, alunos e professores. 
O Recital Natalino acontecerá em 
dezembro no Teatro Municipal Dix-Huit 
Rosado.

Recital Harmonia Jovem 2010
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A 

 no 

Natal da UERN
PROEX

         O Recital Harmonia Jovem é um projeto de extensão do 
Departamento de Artes da FALA - UERN, desenvolvido pelos 
graduandos do curso de Música, em conjunto com alunos do 
Conservatório D’Alva Stella e músicos convidados. O 
Harmonia Jovem é uma atividade consolidada que incentiva 
os talentos musicais de Mossoró e região, tendo como 
objetivos apresentar o resultado da prática musical 
realizada por alunos como forma de exercício de palco, 
estímulo e incentivo, possibilitando uma educação musical 
completa a cada participante; incentivar o estudo musical 
na cidade de Mossoró; fazer fluir a musicalidade através da 
execução instrumental; divulgar a performance 
instrumental; possibilitar o processo de socialização através 
da prática de conjunto e contribuir para a formação de 
plateias. 

Em dezembro de 2010 será realizada realizada a 6ª 
edição com a participação, em média, de 40 alunos por 
apresentação. Um dos grandes destaques do evento é a 
formação da Orquestra Harmonia Jovem formada por alunos. 
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A PROEX através da participação no Conselho da   No decorrer desses três anos diversas ações 
Comunidade vem trabalhando para melhorar a foram realizadas como o diagnóstico dos detentos 

ressocialização dos presidiários de Mossoró custodiados no Complexo Penal, seminários, 
participação em feiras, exposições e mostra 

    Registrando o pioneirismo em terras culturais, entre outras ações de cidadania.
potiguares, em 2007 o Conselho da Comunidade foi  Recentemente as ações do Conselho se 
criado com o objetivo de desenvolver, em conjunto estendeu à Penitenciária Federal de Mossoró e à 
com a Vara de Execução Penal local, atividades e vice presidência no atual mandato responde a 
projetos que melhorassem a ressocialização dos professora Ms. Veralúcia Porto.
reeducandos do Complexo Penal Estadual Agrícola 
Dr. Mário Negócio – CPEAMN. 
   Com dois assentos ocupados no Conselho, a 
UERN através da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, 
TNS Dra. Lígia Maria Bandeira Guerra e do 
Departamento de Filosofia, Professora Maria 
Veralúcia Pessoa Porto vem se somando a outras 
instituições parceiras SENAI, MATER CRHISTI, ACIM, 
CDL, CRESS, FACENE e OAB para o funcionamento 
das atividades do mesmo. 
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       A PROEX contará a partir de Diretor Cultural – também t a i s  c o m o :  m a t e r i a l  d e  
2011 com três novos cargos na lotado no DECA onde será divulgação de eventos, materiais 
sua estrutura para impulsionar r e s p o n s á v e l  p e l o  inst i tuc iona is  da  PROEX,  
as atividades da Pró-Reitoria. desenvolvimento de peças alimentação do Portal PROEX, 
Foram selecionados através do culturais, como espetáculos de entre  outras  at r ibu ições  
c o n c u r s o  p a r a  t é c n i c o  teatro, dança, cinema e outros pertinentes ao cargo.
especializado de 2010 três que o departamento venha a 
n o vo s  f u n c i o n á r i o s  p a ra  executar, além disso o Diretor A l é m  d e s s e s  c a rg o s  
exercerem os cargos de Técnico Cultural trabalhará em oficinas descritos acima, o concurso 
Audiovisual, Diretor Cultural e constantes de teatro e terá papel ainda proporcionou o advento 
Programador Visual. fundamental no FESTUERN, de 14 Instrutores Musicais para 

p r i n c i p a l m e n t e  n a s  trabalharem no Conservatório 
Técnico Audiovisual – será capacitações junto as escolas de Música da UERN. Todos estes 

lotado no Departamento de selecionadas que participarem novos cargos irão proporcionar o 
Cultura e Artes – DECA e terá do festival. fortalecimento das ações 
c o m o  f u n ç õ e s  o  executadas pela Pró-Reitoria de 
desenvolvimento de toda a Programador Visual – será Extensão.
iluminação, sonorização e lotado na assessoria da PROEX e 
filmagens dos eventos culturais desenvolverá todas as peças 
que o departamento executar. gráficas e digitais da Extensão, 

Novos cargos na PROEX

A PRESENÇA DA EXTENSÃO NAS PENITENCIÁRIAS DE MOSSORÓ
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Pró-Reitora Adjunta  Maria José de Castro 
Diretora do Conservatório de Música D'Alva 

Auris Martins de Oliveira Stella Nogueira Freire 
Superintendente do CRUTAC

Jorgiana Freitas dos Santos 
Antônia Leonides Barbosa Secretária Geral

Assessora 
Francisca Rodrigues Carneiro 

Demóstenes Vieira Targino Joriana de Freitas Pontes 
Assessor Rúbia Maria de Lima 

Auxiliares de Secretaria
Lígia Maria Bandeira Guerra

Assessora Fernando Augusto Aquino de Oliveira 
Rubiassa de Santana Simião 

Vagner Miranda de Carvalho Karla Veruska Diniz Maia 
Assessor Agentes Administrativos do DPCE

Sebastião Emídio Alves Filho Raimundo Nonato Vieira Filho 
Chefe do DPCE Almoxarifado

Adalberto Veronese da Costa Adriano Rainer A. Carneiro 
Chefe do DECA Orçamento

Jocelito Barbosa de Góis 
Diretor do Centro de Estudos e Programação 

Cultural – CEPC
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