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Captação Rouanet autorizada

Proponente: FAP-Unifesp

Número PRONAC 180885

Aprovado no MinC em 10/04/2018 

Valor R$ 12.912.326,87

Projeto Executivo pronto para iniciar as obras.
Obra do Bloco Acadêmico já em execução.

Renúncia de até 6% do Imposto de Renda devido de Pessoa Física com 
abatimento de 80% do valor das doações e de 60% do valor dos patrocínios 
até o limite do imposto devido. Renúncia de até 4% do Imposto de Renda 
devido de Pessoa Jurídica com abatimento de 40% do valor das doações e de 
30% do valor dos patrocínios até o limite do imposto devido.

Naming Rights
Na modalidade de patrocínio, a empresa que apoiar com valor acima de 50% 
ou mais poderá, mediante chamamento, explorar o nome da Biblioteca.

Apoie essa iniciativa! 
Contatos para mais informações: 
Campus Osasco - Direção: lucianaonusic@gmail.com – tel (11) 2284-6900
Sobre o projeto - Proplan: pedro.arantes@unifesp.br – tel (11) 3385-4107
Para a doação - Fap: regiane.sabatini@fapunifesp.edu.br - tel (11) 3369-4004
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BIBLIOTECA DE OSASCO

O Campus Osasco da Unifesp iniciou suas atividades em 2011. A Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios (EPPEN) abriga cinco cursos de graduação na área das 
Ciências Sociais Aplicadas: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Relações Internacionais e Ciências Atuariais. As atividades de pós-graduação foram 
iniciadas em 2013, com o Mestrado Profissional em Gestão de Políticas e Organizações 
Públicas e foram ampliadas, em 2016, com o Mestrado Acadêmico em Economia e Desen-
volvimento. Em breve, contará com cursos de graduação e pós-graduação em Direito.

A EPPEN tem se notabilizado, em seu curto período de existência, por uma presença 
ativa em toda a sub-região Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, que tem passado 
por significativas mudanças em suas estruturas socioeconômicas e organizacionais. Tais 
transformações implicam que o ensino incorpore uma perspectiva interprofissional e 
multidisciplinar, que as atividades de extensão estabeleçam forte interlocução com a 
Administração Pública e com os movimentos sociais e que a pesquisa aborde as novas 
questões sociais e organizacionais desencadeadas.

A EPPEN insere-se no processo de ampliação da oferta de vagas do ensino superior 
público no Brasil, e no estado de São Paulo, com uma preocupação marcantemente social 
e proativa no engajamento da comunidade local e seu entorno, bem como de suas instân-
cias governamentais e organizacionais, na resolução de seus problemas mais prementes. 
Ao mesmo tempo, sua perspectiva de atuação não é apenas local. Devido ao fato da região 
onde está inserida ser uma expressão síntese de muitas questões que afetam nosso país 
e mesmo o Sul Global, a atuação da EPPEN/UNIFESP dialoga com questões relevantes da 
sociedade brasileira e aborda problemas que afetam a maioria da população do planeta.

O novo campus em Osasco, com obras iniciadas, contará com um conjunto de edifí-
cios culturais e educacionais destinados ao uso público. Com acesso por uma recém 
implantada alameda parque e ciclovia, o Campus terá uma praça de equipamentos que 
congregará dois edifícios - âncora uma Biblioteca Pública (com 200 mil volumes de 
acervo), livraria e café. Esses equipamentos, somados aos edifícios exclusivamente 
acadêmicos será um importante polo cultural da cidade, fortalecendo a fronteira 
relacional “universidade-sociedade”. 

O novo complexo não apenas promoverá o fluxo e aumento do público em geral, 
como também terá o papel de suprir uma carência de ofertas por equipamentos públicos 
de cultura nesta cidade com 697 mil habitantes e que conta apenas com 5 equipamentos 
culturais e 3 bibliotecas municipais. Por isso, a Biblioteca do Campus Unifesp tem grande 
potencial para ser a principal biblioteca da cidade, assim como o conjunto cultural, com 
a construção do Teatro, poderá se tornar um dos principais polos de democratização de 
acesso à cultura, educação e lazer.

O projeto da Biblioteca está inserido no contexto internacional onde as bibliotecas 
públicas estão ampliando seus espaços e práticas em contato com a sociedade, através 
da oferta de diversas atividades culturais que divulguem seu acervo, como: exposições, 
apresentações musicais, audiovisual, artes cênicas, com o objetivo de aumentar a frequ-
ência diária de pessoas em suas dependências, e por conseguinte, o interesse à leitura. 
Além disso, a construção do conjunto cultural no Campus Osasco, está em sinergia com 
uma das principais políticas públicas de urbanismo da cidade que é a Operação Urbana 
Consorciada Tietê II, cujo propósito é recuperar áreas urbanas privilegiando a ocupação 
do seu espaço público pela sociedade, estimulada pela construção de áreas destinadas a 
atividades culturais e educacionais.
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CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA CAMPUS OSASCO

Ficha Técnica

Local: Rua General Newton Estilac Leal n° 932 – Vila Quitaúna – Osasco/SP
Nº de usuários: 3.000
Área construída: 5.000,00m²

Nº de pavimentos: 4 pavimentos

Descrição: Biblioteca do Campus Osasco, reunirá acervo com 200 mil livros, contendo 
salas de estudos, livraria, área de exposição, café, espaço de convivência e leitura.

Estudo Preliminar: Pró-Reitoria de Planejamento 
Projeto Executivo: MHA Engenharia Ltda.
Processo Principal: N° 23089.001098/2013-18
Projeto de todo o edifício: R$ 1.887.622,10
Obra: Bloco Acadêmico com 28,93% executado. Bloco Biblioteca em Captação Rouanet
Início da obra do Bloco da Biblioteca (previsão): janeiro de 2019
Captação Rouanet autorizada Pronac 180885 - Valor R$ 12.912.326,87
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Perspectivas

Bloco da Biblioteca Bloco Acadêmico
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Mapa do local

Foto da Rua Parque
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Fotos da obra
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Perspectiva interna

Pátio interno do Bloco Acadêmico com vista para a Biblioteca
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Térreo: 
Acesso Rampa/Elevadores, Café, Livraria, Espaço Expositivo e Banheiros
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1º Pavimento: 
Terraço do Pátio Central, Balcão de Atendimento, Processos Técnicos, 
Depósito, Revistas, Ambiente de Leitura, Banheiros e Áreas Técnicas

Mezanino 1º Pavimento: 
Salas de Estudo, Acervo, Banheiros e Áreas Técnicas
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2º Pavimento: 
Salas Multiuso, Áreas de Estudo, Convivência, Acervo, Banheiros e Áreas 
Técnicas

Mezanino 2º Pavimento: 
Áreas de Estudo, Acervo, Banheiros e Áreas Técnicas
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3º Pavimento: 
Áreas de Convivência/ Debates, Periódicos, Redário, Varanda, Jardim, 
Banheiros e Áreas Técnicas
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ElevaçÃO

CORTE
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Reitoria
Prof.a Dr.a Soraya Soubhi Smaili

Pró-Reitoria de Planejamento
Prof. Dr. Pedro Fiori Arantes

Campus Osasco
Prof.a Dr.a Luciana Massaro Onusic 

FAP Unifesp
Prof.a Dr.a Jane Zveiter de Moraes

Junho/2018




