Fundação Alexandre de Gusmão
Plano de Trabalho de Acessibilidade Digital
Introdução
A Fundação Alexandre de Gusmão, instituída pela Lei 5.717 de 26 de outubro de 1971.
é uma fundação pública vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. No cerne de suas
atividades, a Fundação dispõe de seu site oficial (www.funag.gov.br) e o site da biblioteca
digital e loja virtual (www.funag.gov.br/loja).
Neste contexto a Fundação busca melhorar e facilitar o acesso à pessoas com
necessidades especiais ao seus sites, de forma a alcançar maior interesse e participação da
sociedade em suas atividades.

Projetos e Ações voltadas à Acessibilidade Digital
No intuito de melhorar as condições de acesso por portadores de necessidades
especiais e atender os dispositivos legais sobre a matéria, o Núcleo de Informação e
Informática (NINF) da Fundação Alexandre de Gusmão promoverão as seguintes ações:
a) Ampliação de obras em formato MOBI em sua biblioteca digital - o formato MOBI é
o formato mais adequado para utilizar programas/aplicativos que fazem a leitura dos livros
digitais para pessoas com deficiência visual. Até o final do exercício de 2016 a biblioteca digital
da FUNAG dispunha de 83 livros publicados disponíveis neste formato com download gratuito
e ao alcance de qualquer cidadão. O objetivo para o exercício de 2017 é ampliar este número,
adequando todas as novas publicações de livros para este formato digital.
b) Implementação da suíte V-Livras no site oficial da FUNAG - complementando o site
oficial da FUNAG, que já dispõe do padrão do Governo Federal definido pela SECOM/PR, o
NINF irá analisar a viabilidade de implementar a suite V-Libras e disponibilizar esse recurso
para pessoas com deficiência auditiva.
c) Revisão da funcionalidade de alto contraste no site oficial da FUNAG - a Fundação
já dispõe, em seu site oficial, o recurso de alto contraste para auxílio à leitura de pessoas com
baixa deficiência visual, ou com dificuldade de leitura da página. Este recurso deve estar em
constante revisão e presente em todas as paginas do site.

Justificativa ao PFDC
Diante do FAD - Formulário de Acessiblidade Digital - disponibilizado pelo SISP, a Fundação
elaborou este Plano de Trabalho com vistas a melhorar e solucionar problemas de
acessibilidade em seus sites. Essa revisão do Plano mediante o FAD gerou retardo quanto à
publicação deste plano, que somente foi publicado em 06/01/2017, devido ao quadro de
pessoal reduzido que conta com apenas um servidor para programação e páginas web que
gozava de férias no período.

