NOTA OFICIAL
DIRETRIZES DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19
NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO
Considerando o compromisso e a responsabilidade de nossa Instituição de Ensino com
a vida e o bem-estar de nossos docentes, discentes e técnicos-administrativos;
Considerando o fato de que qualquer episódio que afete direta ou indiretamente o
desenvolvimento das atividades acadêmicas e a saúde do Corpo Social merece
apreciação e decisão por parte da Direção da FOA e UniFOA;
Considerando ser público e notório o avanço e efeitos do Coronavírus (COVID-19) em
nível nacional e a necessidade de adoção de medidas de contingência, sem prejuízo
das atividades de ensino e ao mesmo tempo a segurança das pessoas e o
funcionamento do Centro Universitário.
Considerando que temos conseguido manter em nossos campi em Volta Redonda
livres de casos ou suspeitas do COVID-19, frente às medidas de prevenção já
recomendadas, as quais estamos atualizando e reforçando;
A Fundação Oswaldo Aranha – FOA e o Centro Universitário de Volta Redonda –
UniFOA, após análise do cenário nacional, adotam as seguintes medidas e
recomendações

preventivas,

visando

conter

a

propagação

do

Coronavírus,

resguardando nossa Comunidade Universitária e a saúde pública,
Resolve:
1 - Cancelar, até segunda ordem, todas as viagens de cunho Fundacional e Acadêmico
de gestores, docentes, discentes e técnicos-administrativos. As situações emergenciais
e em caráter excepcional, deverão ser encaminhadas para análise prévia e decisão da
Presidência da FOA e da Reitoria do UniFOA;
2 - Suspender os eventos, tais como: palestras; oficinas; seminários; congressos; eventos
científicos, culturais, desportivos e artísticos, bem como visitas técnicas programadas
pelos Cursos e Programas de Especialização e Mestrados, sejam no âmbito interno ou
externo do UniFOA;

Recomendações e demais informações:
1 - Para prevenir a transmissão do COVID-19, recomenda-se que os membros da
comunidade acadêmica adotem medidas comportamentais preventivas, com base
nas orientações do Ministério da Saúde, como lavar as mãos frequentemente, usar
álcool em gel, evitar aglomerações se estiver doente, manter os ambientes ventilados
e cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir;
2 – Não há motivos para pânico e preocupações excessivas, bastando ficar atento aos
sintomas como febre, tosse ou resfriado, assim como dificuldades para respirar. Nestes
casos, sugerimos que procure imediatamente os serviços médicos ao seu alcance;
3 - Informamos que as decisões vindouras, basear-se-ão no acompanhamento do
episódio e orientações oficiais dos Ministérios da Saúde e da Educação, Secretaria
Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Saúde de
Volta Redonda;
4 - Ficam mantidas normalmente as atividades em sala de aula e estágios;
5 – Solicitamos que a Comunidade Acadêmica fique atenta aos comunicados, que
poderão ser realizados apenas - e exclusivamente - através do Portal e Rede Social
Institucional do UniFOA;
Volta Redonda, 12 de março de 2020.
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