GUIA RÁPIDO DE ACESSIBILIDADE EM PLONE
O objetivo deste Guia é orientar sobre a inserção de conteúdo nos sites Plone, seguindo as recomendações
de Usabilidade e Acessibilidade exigidas pelo Governo Federal. Algumas das regras a serem cumpridas:

Não abrir novas instâncias
sem a solicitação do usuário

Fornecer alternativas em
texto para as imagens
Ao inserir qualquer imagem no Plone, o campo Descrição
deve ser preenchido.
EXEMPLOS DE DESCRIÇÃO

Ao criar links internos ou externos no Plone, NÃO
utilizar a opção Abrir numa nova janela.

Título do Link:

Guia Serviços

Abrir nesta janela/quadro
Descrição: Guia Serviços

Título:
Nome do arquivo
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(Recomendável)

Abrir nesta janela/quadro
Abrir numa nova janela
Abrir na janela/quadro pai

Descrição:
Descrição da imagem

Descrição: Paisagem com o
céu, sol e grama.

Abrir na página inteira (substitui todos os quadros)
Campo Título do Link da tela Inserir/Editar Link do Plone
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Descrever links de forma
clara e objetiva

Descrição: Marca DTIC Unirio

Campo Descrição da tela
Inserir/Editar Imagem do Plone

Clique aqui para saber mais a respeito de
acessibilidade.

Para imagens de conteúdo textual
extenso, como Eventos ou Banners,
será necessário Disponibilizar
documento em formato acessível

Clique aqui para saber mais a respeito de
acessibilidade. (Recomendável)

Menu Principal /
Portlets Calendário e Notícias

Disponibilizar documentos
em formatos acessíveis
Os arquivos disponibilizados no Plone, como por exemplo,
pela opção Adicionar novo item > Arquivo ou como
alternativas para imagens de conteúdos textuais extensos
devem possuir uma das opções de formato conforme figura.

Para melhor experiência de navegação pelos usuários, os
elementos do site devem estar, obrigatoriamente,
posicionados segundo esquema abaixo:

Formatos acessíveis de arquivos:
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HTML

ODF

PDF
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ODF

PDF

HTML

Marca Setor
Menu
Principal

Calendário
Notícias

OBS.: É PROIBIDO alterar a formatação padrão dos elementos.
ODT

ODF

Documento de Texto
OpenOffice

ODS

Planilha Eletrônica
OpenOffice

ODP

Apresentação de slide
OpenOffice

Página Contatos
Deve-se viabilizar, de forma fácil e transparente, o contato
do usuário com os responsáveis do site, serviço ou
informação. Dados recomendados para a página Contatos:

@

Email

Telefone

Endereço

