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NOTA OFICIAL XI - FUNDAÇÃO OSWALDO ARANHA

A Fundação Oswaldo Aranha, por meio dos Conselhos Diretor, Curador e Fiscal, vem a
público comunicar que após sensível análise feita pelas autoridades do Município de Volta
Redonda, do Ministério Público e do Poder Judiciário, foi autorizado o retorno das atividades práticas em Ambientes de Unidades de Ensino e em Ambientes de Unidades de
Saúde pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, em 09 de julho
de 2020, nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 0006109-26.2020.8.19.0066.
Desse modo, fica comprovada a existência de autorização judicial para o retorno exclusivamente das atividades práticas de estágio dos discentes dos cursos da área de saúde das
instituições de ensino superior e técnico situadas no Município de Volta Redonda, em unidades da rede pública e privada, isto é, nas próprias unidades de ensino, evitando, assim,
prejuízos ao calendário recomendado pelo Ministério da Educação.
O retorno das atividades práticas permitirá a continuidade da aprendizagem ativa e real em
ambientes Hospitalares, Postos de Saúde, Diversos Programas da Família pelos alunos de
nossos Cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia e Nutrição, evitando prejuízos em
suas formações acadêmicas, inclusive auxiliando nos diversos setores relacionados às práticas sociais de apoio, principalmente na ajuda aos flagelos causados por qualquer doença
que impactam os lares da população brasileira.
É momento de ação e não de omissão por parte da FOA/UniFOA, para que possamos manter vivo o papel da Instituição de Ensino em momentos de crise e, sobretudo, o espírito da
Escola de Medicina de Volta Redonda que, há 53 (cinquenta e três) anos, prepara e conduz,
com excelência, médicos ao seio da saúde pública e privada da nossa região, do Brasil e do
Mundo, para enfrentar, inclusive, momentos como esse em que estamos vivenciando.
Por estes motivos e atendendo ao chamado da sociedade, dos alunos, professores e funcionários, declaramos que estamos prontos para cumprir com a missão que se espera de
educadores sérios e comprometidos: garantir a formação dos alunos e participar ativamente
deste momento delicado de forma segura, responsável e embasada em práticas reconhecidas internacionalmente. Essa contribuição da comunidade acadêmica nos cenários de prática, certamente trará um significativo aprendizado na formação dos novos profissionais e,
mais do que isso, salvando vidas.
Neste momento de retorno aos cenários de práticas/estágios, princípios como segurança e
respeito à individualidade de nossos estudantes serão o norte das ações estratégicas a serem adotadas e implementadas pela FOA. As práticas serão efetivadas por adesão voluntária do Aluno, com a utilização de medidas sanitárias e protocolos de segurança em todas
as áreas da saúde, a exemplo da chamada pública “Brasil Conta Comigo”.
Reforçamos nesta oportunidade, que já atendemos mais de 1.700 (mil e setecentos) alunos
neste primeiro semestre de 2020 que, por razões financeiras provocadas pela pandemia,
iam abandonar seus estudos. A FOA parcelou e diferiu o pagamento das parcelas contratuais, concedeu descontos especiais, aboliu multas, juros e não descontinuou seu programa
de Amparo ao Aluno Carente (Bolsa FACC), garantindo a continuidade dos estudos daqueles que comprovadamente foram ou estão desafortunados momentaneamente.
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A Fundação Oswaldo Aranha agradece a sensibilidade das autoridades públicas constituídas no apoio incondicional ao retorno das atividades práticas. Essa prática no processo de
aprendizagem pôde proporcionar mais de 1.780.000 (um milhão setecentos e oitenta mil)
atendimentos gratuitos à comunidade nos últimos 22 (vinte e dois) anos, caracterizando o
seu perfil de acolhimento, apenas com recursos advindos das anuidades/semestralidades,
cumprindo com sua responsabilidade social enquanto Fundação Educacional sem fins lucrativos.
Com o devido cuidado e sobre a proteção de Deus, continuaremos sempre juntos com o
apoio irrestrito das Cidades de Volta Redonda, Pinheiral, Piraí, Barra Mansa, Porto Real,
Quatis, Resende e Rio Claro, que de longa data, por meio de seus diversos setores, são
parceiros incondicionais e valorosos dos alunos e egressos do UniFOA.
Agradecemos,
Fundação Oswaldo Aranha
Dauro Peixoto Aragāo
Presidente
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