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Fundação Oswaldo Aranha 

COMUNICADO 

 

CONSIDERANDO a publicação da Nota Técnica nº 21/2022 pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Volta Redonda, flexibilizando o caráter obrigatório do uso de máscaras 

protetivas nos locais onde já não havia essa determinação antes da pandemia do 

Covid-19; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Volta Redonda permanece com baixos 

indicadores de contágio e com os casos e internações por Covid-19 sob controle; 

 

A FOA e o UniFOA vêm, a público, informar que a Instituição de Ensino passará a 

adotar as seguintes medidas para o uso de máscaras faciais: 

 

1) é OBRIGATÓRIO o uso de máscaras faciais para os estudantes, funcionários e 

usuários em ambientes dos Campi da FOA/UniFOA, onde antes da pandemia, já 

havia essa determinação, de acordo com as medidas protetivas de biossegurança; 

 

2) é RECOMENDADO o uso de máscaras faciais no interior dos Campi da 

FOA/UniFOA, aos estudantes, funcionários e usuários que tiveram contato com 

pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19, imunocomprometidos e idosos 

avançados; 

 

3) é FACULTATIVO o uso de máscaras faciais para os estudantes, funcionários e 

usuários no interior dos Campi da FOA/UniFOA, que assim desejarem. 

 

Havendo a ocorrência de evento de qualquer natureza, inclusive determinações 

legais, governamentais e/ou judiciais que influenciem os processos acadêmicos e/ou 

de ensino-aprendizagem, a FOA/UniFOA publicará novos comunicados. 

 
 

Direção FOA/UniFOA 


