
 
 

NEPHU – Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos 

O Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU) é um órgão 
multidisciplinar da Universidade Federal Fluminense (UFF), ligado à Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEX). A equipe é formada por professores, técnicas e estudantes de diversas 
áreas de conhecimento, tais como Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Comunicação, 
Direito e Serviço Social, visando integrar e complementar os conhecimentos e experiências 
da academia pelo contato com a população envolvida. O trabalho desenvolvido pelo núcleo 
começou em fins de 1982, quando foi criada a Equipe de Projetos Comunitários, 
institucionalizada em 1986 como NEPHU. 

OBJETIVOS 

O NEPHU desenvolve pesquisas e atividades de extensão voltadas para a questão urbana, 
especialmente a habitacional. Uma de suas linhas de trabalho é a assessoria técnica a 
coletivos de assentamentos e ocupações populares que a ele recorrem e apresentam 
precárias condições para seu desenvolvimento, tais como: a ocupação irregular do solo, a 
ausência ou a deficiência de infraestrutura e serviços públicos e precariedade de moradia e 
que lutam pelo direito à cidade e à moradia. Suas ações buscam facilitar o envolvimento e 
participação moradores e lideranças dessas áreas na análise da situação e na busca de 
soluções.  

Apesar de muitas vezes a população afetada estar ciente dos problemas e das 
necessidades de promover mudanças, ela nem sempre dispõe dos meios e do instrumental 
técnico para encontrar soluções adequadas para o desenvolvimento urbano e social de suas 
respectivas comunidades. Nesse sentido, o trabalho do NEPHU tem por objetivo contribuir 
para viabilizar e promover melhorias urbanas e sociais através de um processo dialogal de 
assessoria às comunidades organizadas, dando respaldo técnico na luta pela moradia. 

FORMA DE ATUAÇÃO 

Sempre atuando a partir de uma solicitação, o NEPHU prioriza os grupos de baixa renda 
com algum nível de organização, seja através da transmissão de resultados de pesquisas e 
estudos realizados ou através da elaboração de propostas específicas para cada caso. 
Solicitações feitas por órgãos públicos ou privados também são atendidas, desde que os 
beneficiados pelo projeto sejam grupos de baixa renda. Nas negociações entre 
representantes das comunidades e órgãos públicos ou entidades privadas que, direta ou 
indiretamente, participam dos projetos, o NEPHU está presente como intérprete da 
linguagem técnica e como mediador de recursos. 

Atualmente, o Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU-UFF), 
através do Fórum de Luta pela Moradia, coletivo de comunidades e ocupações de Niterói e 
São Gonçalo, vem dialogando constantemente com os moradores e realizando ações de 
solidariedade ativa junto às comunidades participantes durante a pandemia de Covid 19. O 
Fórum passou a fazer parte de uma rede solidária no estado do Rio de Janeiro denominada 
União de Fóruns, em que vários coletivos (MTST, MLB etc.) se juntaram para arrecadar 
doações e distribuí-las para os trabalhadores de baixa renda. Mais de 100 cestas básicas já 
foram entregues em 8 comunidades de Niterói, o que se configura como uma forma de 
resistência e luta pela permanência no território.  

Além desse trabalho, o NEPHU também está levantando dados sobre os impactos da Covid 
nas comunidades através de um questionário, o que permite o acompanhamento e 
mapeamento dos casos na cidade.  

 

 



 
 

Pesquisas e Ações Extensionistas atuais: 
 Programa de extensão ”A Universidade Púbica e o direito à cidade: assessoria a 

movimentos sociais do Estado do Rio de Janeiro” – Coordenadora Regina Bienenstein 
(PPGAU-UFF). 

 Projeto de extensão “A Universidade e o direito à cidade: acompanhando e mapeando 
os conflitos” – Coordenador Glauco Bienenstein (PPGAU-UFF). 

 Projeto de extensão “Assessoria jurídica a movimentos sociais para a efetivação do 
direito à cidade e do direito à moradia” – Coordenador Enzo Bello (Faculdade de 
Direito). 

 Projeto de extensão “Formação política e direitos sociais” – Coordenadora Francine 
Helfreich Coutinho Dos Santos (Escola de Serviço Social).  

 Projeto de extensão “Curso de Extensão em direito à cidade: Fundamentos e prática 
do Planejamento Conflitual e Participativo” – Coordenadora Fernanda Sánchez (Escola 
de Arquitetura e Urbanismo e PPGAU-UFF). 

 Projeto de extensão “Projeto Popular de Regularização Fundiária da Fazendinha-
Sapê, Niterói” - Coordenadora Ana Cristina Oliveira de Oliveira (Escola de Serviço 
Social). 

 Projeto de pesquisa “Solidariedade ativa em territórios populares: o caso dos municípios 

de Niterói e Rio de Janeiro” – Coordenadora Regina Bienenstein. 

 Projeto de pesquisa “Conflitos por moradia em Niterói: Uma leitura em contexto de 
pandemia do COVID-19” – Coordenador Glauco Bienenstein (PPGAU-UFF). 

Parcerias: 

 Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares (NEPFE) da 
Escola de Serviço Social UFF. 

 Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Teoria Social, Trabalho e Serviço Social (NUTSS) 
da Escola de Serviço Social UFF. 

 Grupo de pesquisa Grandes Projetos de Desenvolvimento Urbano, Laboratório 
Globalização e Metrópole (GPDU-UFF) 

 Grupo de Pesquisa HidroUFF da Escola de Engenharia UFF. 
 Fórum de Luta pela Moradia de Niterói. 
 Conselho Popular do Rio de Janeiro. 
 Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

(NUTH-DPE-RJ) 
 Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) 

Equipe NEPHU: 
Coordenadora: Regina Bienenstein – bienenstein_regina@id.uff.br 

Professores Associados: 
Elson Nascimento (Coordenador Adjunto); Glauco Bienenstein; Francine Helfreich Coutinho 
dos Santos; Ana Cristina Oliveira de Oliveira; Enzo Bello. 

Pesquisadores Associados: 
Daniel Sousa; Cynthia Gorham; Julia Cantarino; Luiz Eduardo da Cunha; Paulo Bastos; 
Rafael Drumond. 

Bolsistas de graduação: 
Gabriela Inocente; Lucas Monteiro Ribeiro; Karolyne Bragança; Vitoria Campos; Vitoria 
Gouveia; Ana Clara Aguiar Maciel; Gabrielle Laurindo; Marcele Gualberto Gomes; Fernanda 
Costa Frias. 

http://nephu.sites.uff.br/programa/ 
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