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O NEDIN – Núcleo de Estudos e Desenvolvimento de Infraestrutura,

vinculado à PROEX - Pró-Reitoria de Extensão – da Universidade Federal

Fluminense, criado pelo Magnífico Reitor desta Universidade através de Norma

de Serviço n°504/00, de 27 de abril de 2000, tem por finalidade estudar,

desenvolver e realizar ações de tecnologia em infraestrutura nas áreas de

engenharia e do direito, de acordo com a demanda do setor público, de

instituições e empresas públicas ou privadas e da sociedade em geral, tanto no

âmbito nacional como internacional.

Núcleo de Estudos e Desenvolvimento de Infraestrutura



Núcleo de Estudos e Desenvolvimento de Infraestrutura

•;

Para atingir seus objetivos, o NEDIN desenvolve:

• Estudos e projetos de tecnologia em infraestrutura na áreas de engenharia, através da

extensăo universitária (ensino continuado e assessorias técnicas);

• Integração entre Universidade (UFF) e Comunidade, colocando à disposição desta última os

recursos técnico-científicos capazes de contribuir para a melhoria do transporte, meio-

ambiente e qualidade de vida;

• Convênios com instituições nacionais e internacionais, nas áreas de cooperação técnico-

científica, acadêmica e de fomento;

• A RETECUPI — Rede Temática de Cursos Profissionais itinerantes de Curta Duração — em

colaboração com a América latina e a Comunidade Econômica Europeia;

• Integração departamental, através da participação de professores especialistas e estudantes

de engenharia, direito e áreas afins, na elaboração de seus projetos;

• Banco de Dados de Logística e Infraestrutura nas áreas de engenharia, de acordo com a

especificidade de cada empresa.



TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO NEDIN

• Apesar de sua criação ter sido no ano 2000, esses trabalhos já vinham sendo realizados desde

a década de 80, pelo Setor de Transportes do Departamento de Engenharia Civil da Escola de

Engenharia da UFF, através de cursos e conferências ligadas ao Transporte Multimodal

implantadas e apresentadas respectivamente em diversos países da América do Sul, Central e do

Norte, Europa, África e Ásia.

• A partir de abril de 2000, com a criação do NEDIN – Núcleo de Estudos e Desenvolvimento de

Infraestrutura – iniciamos em outubro do mesmo ano uma série de projetos e atividades em

conjunto com a AECI – Agência Espanhola de Cooperação Internacional – integrada por 6 (seis)

Universidades, a saber: Universidade Federal Fluminense – UFF – de Niterói, BRASIL; Escuela

Politecnica del Litoral – ESPOL -, de Guayaquil, EQUADOR; Universidad del Pacifico - UP -, de

Lima, PERU; Universitat Politècnica de Catalunya – UPC -, de Barcelona, ESPANHA; Universidad

de Cádiz – UCA -, de Cádiz, ESPANHA; e Universidad de Cantabria – UC -, de Santander,

ESPANHA.



1 – Proposta de criação da 

Comissão Temática de Infraestrutura dos 

Transportes



• Contando com professores competentes, o NEDIN possui em seus quadros engenheiros e

advogados especializados na área de infraestrutura dos transportes multimodal, como

rodoviário, ferroviário, aéreo, dutoviário, portuário marítimo, hidroviário e lacustre.

• Sabemos da importância e carência de quase todos os países da CPLP nos diversos modais

de transporte, afetando diretamente a população na sua qualidade de vida e seus fatores

técnicos, sociais e políticos.

• Por outro Iado, não há como desconhecer a grande necessidade educacional dos países

lusófonos, no que tange à formação, atualização da evolução e integração dos modais nesse

segmento essencial ao ser humano.

• Conforme o acima citado, propomos humildemente ao Secretariado Executivo da CPLP a

criação da Comissão de Infraestrutura dos Transportes , para acompanhamento, pesquisa e

desenvolvimento do Transporte Multimodal da CPLP.

• Os participantes seriam indicados pelos Observadores Consultivos da CPLP, nos quais

poderíamos contar com especialistas, pesquisadores, universitários, entre outros, analisando

temas específicos e necessários, tendo como resultado um relatório abalizado a ser

encaminhado ao Secretariado Executivo da CPLP.

CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA DOS TRANSPORTES



ASPECTOS MOTIVADORES DO PROJETO

• No âmbito técnico, tema atual e relevante, pois os construtores estão quebrando paradigmas e incorporando técnicas sustentáveis 

na execução dos serviços da obra, em função de nova legislação ambiental, exigência do mercado e vantagem competitiva;

.  No âmbito da capacitação universitária, a formação de engenheiros com esta visão é necessária para o crescimento das construtoras 

e melhoria da relação das obras com a sociedade e o meio ambiente. O tema produção mais limpa e construção sustentável, motiva o

desenvolvimento da pesquisa do aluno, bem como desdobra em benefícios para a Universidade e o seu Departamento;

• No âmbito da sociedade, as obras sustentáveis melhoram a relação do impacto ambiental, proporcionando uma melhoria fundamental

na qualidade de vida das pessoas e captação de outras oportunidades financiadas por órgãos de fomento. Oportunidade de desenvolver

o NEDIN para a sustentabilidade com fins didáticos e consultivos;

• No âmbito da automação, na atual conjuntura mundial, estamos passando por uma transformação relativamente ao transporte 

multimodal. Já existem projetos de construção de navios totalmente automatizados, automóveis e ônibus não tripulados e autônomos. 

Assim sendo, devemos nos preparar para saber que, num futuro próximo, algumas profissões irão clesaparecer, em detrimento do 

surgimento de outras novas.
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Magnífico Reitor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia

DD. Professor Doutor Mário C. Moutinho

Senhor Reitor:

O Núcleo de Estudos e Desenvolvimento de Infraestrutura (NEDIN) da Universidade Federal Fluminense,

na qualidade de Membro O.bservador Consultivo da CPLP, vem respeitosamente oferecer a sua contribuição, em consonância

com o Capítulo V- Comissões Temáticas, Artigo 16º (Constituição das Comissões Temáticas), item 2 do Regulamento dos

Observadores Consultivos da CPLP, “Cabe ao Secretariado Executivo aprovar novas Comissões, sob proposta de dois

Observadores Consultivos”.

Sabemos da importância e carência de quase todos os países da CPLP na área de infraestrutura do transporte

multimodal, como rodoviário, ferroviário, aéreo, dutoviário, portuário marítimo, hidroviário e lacustre, afetando diretamente a

população

na sua qualidade de vida e seus fatores técnicos, sociais e políticos. Por outro lado, não há como desconhecer a grande

necessidade

dos países lusófonos, no que tange à formação, atualização da evolução e integração dos modais nesse segmento essencial ao

ser

humano. Por oportuno, tomamos a liberdade de propor a criação da Comissão de Infraestrutura dos Transportes, para

acompanhamento, pesquisa e desenvolvimento de projetos do Transporte Multimodal, com a participação de especialistas 

representantes dos nove países membros da Comunidade Lusófona.

Assim sendo, solicito a Vossa Senhoria enviar para o nosso e-mail, adalmirjosedesouza@gmail.com, o apoio 

formal de nossa proposta e também a vossa indicação como membro titular e de um suplente para representar a instituição nessa

Comissão, de acordo com o Artigo 14º - (Deveres), item 1, letra g, quando de sua aprovação, se possível até o dia 04 de fevereiro 

de 2020, contribuindo com a experiência e conhecimento profissional dessa importante Associação.

CARTA PROPOSTA DO NEDIN PARA ULHT

NEDIN – NÚCLEO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA

Carta n°187 / 2020  

Atenciosamente,

ADALMIR JOSÉ DE SOUZA

Diretor Geral do NEDIN

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA  

DOS TRANSPORTES  
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CARTA RESPOSTA DO REITOR DA ULHT



Núcleo de Estudos e Desenvolvimento de Infraestrutura

adalmirjosedesouza@gmail.com

Diretor Geral

Lisboa,  29 de setembro de 2022
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