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1. Introdução e Justificativa

Em atendimento ao Estatuto do Portador de Deficiência Física (LEI Nº 13.146,

DE 6 DE JULHO DE 2015), faz-se necessária a adequação dos ambientes digitais da

UNIFAL-MG  visando  melhorias  de  acessibilidade.  Estes  ambientes  digitais

compreendem sítios, portais, sistemas e serviços mantidos na internet.

Para  tanto,  definiu-se  como  modelo  a  ser  seguido  o  eMAG  -  Modelo  de

Acessibilidade  em  Governo  Eletrônico  (eMAG).  As  recomendações  do  eMAG

permitem  que  a  implementação  da  acessibilidade  digital  seja  conduzida  de  forma

padronizada,  de fácil  implementação,  coerente com as necessidades brasileiras  e  em

conformidade com os padrões internacionais. 

Os órgãos  responsáveis  por  tal  adequação  no âmbito  da UNIFAL-MG são o

Núcleo  de  Tecnologia  da  Informação  (NTI)  e  a  Assessoria  de  Comunicação  Social

(Ascom).

2. Metas

1. Criação de um modelo de acessibilidade para os sítios web da UNIFAL-MG

2. Criação de uma barra de acessibilidade a ser disponibilizada aos sítios web da

UNIFAL-MG

3. Melhoria da barra de acessibilidade utilizada nos Sistemas Integrados UNIFAL-

MG;

4. Lançamento  do  novo  portal  institucional,  abrangendo  a  página  inicial,

comunicação e institucional, atendendo aos padrões de acessibilidade;



3. Plano de ação

Atividade Descrição Responsável Prazo

Criação de um 
modelo de 
acessibilidade para 
os sítios web e 
sistemas da 
UNIFAL-MG

Elaboração e aprovação nas 
instâncias competentes de um 
documento que defina os 
padrões de acessibilidade a 
serem adotados para o 
desenvolvimento de novos sítios 
web sistemas, além da 
adequação dos já existentes, 
respeitando condições técnicas e 
de pessoal.

NTI 
- Gerência de
Desenvolvim
ento de 
Sistemas
- Diretoria

Fevereiro / 
2016

Criação de uma 
barra de 
acessibilidade a ser 
disponibilizada aos 
sítios web da 
UNIFAL-MG

Adequação  da  barra  UNIFAL-
MG,  que  deve  oferecer,  dentro
das possibilidades técnicas, links
diretos  para  o  conteúdo,  menu,
busca e rodapé e mapa do sítio
web,  a  ser  utilizada  dentro  do
possível pelos sítios já existentes
e  obrigatoriamente  pelos  novos
sítios  web.  Outros  elementos
devem ser a navegação de Alto
Contraste e os textos alternativos
nas imagens.

NTI - 
Gerência de 
Desenvolvim
ento de 
Sistemas

Março / 2016

Melhoria da barra de
acessibilidade
utilizada  nos
Sistemas  Integrados
UNIFAL-MG

Adequação do layout padrão de
sistemas  da  UNIFAL-MG,  que
deve  oferecer,  dentro  das
possibilidades  técnicas,  as
opções  de  acessibilidade
previstas para sítios web.

NTI -  
Gerência de 
Desenvolvim
ento de 
Sistemas

Abril / 2016

Lançamento do 
novo portal 
institucional, 
abrangendo a página
inicial, notícias e 
institucional, 
atendendo aos 
padrões de 
acessibilidade;

Desenvolvimento de um novo 
portal web da UNIFAL-MG, 
atendendo às demandas de 
acessibilidade.

- NTI
- ASCOM

Junho / 2016


