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O sítio da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - ESP/MG no intuito de permitir acesso a
todos os usuários, preocupou-se em dispor todas as informações seguindo o princípio da acessibilidade que
não só permite que pessoas com necessidades especiais consigam usufruir de todos os serviços prestados no
sítio da escola, mas também, aumento da portabilidade do sítio fazendo com que usuários de navegadores
alternativos ou tecnologia móvel possam acessar todos os serviços do sítio. Contudo, o sítio da ESP/MG foi
projetado com recursos que permitem o uso adequado de todas as informações disponiblizadas, conforme a
Resolução da SEPLAG nº 40 e 64 e de acordo com os padrões adotados pela W3C (Web Standards).
Veja a relação de alguns dos recursos disponíveis no uso de Acessibilidade no sítio da ESP/MG
Recursos de leitura: A+ : Amplia o tamanho dos textos no sítio. A- : Reduz o tamanho dos textos no sítio.
Recursos de visualização: C : Combinação de cores do texto, fundo e imagens ampliando o contraste.
Ordem de
Tabulação (tecla TAB): Trata da navegação com o uso do teclado de seu computador através da tecla TAB.
Veja na tabela abaixo a ordem de navegação:

Nº

Posicionamento

1

Menu Principal

2

Conteúdo

3

Mapa do sítio

4

Dúvidas frequentes

5

Acessibilidade

6

Ajuda

Facilitando a leitura
Fonte + (Aumentar fonte): Aumenta o tamanho dos textos do sítio.
Fonte - (Diminuir fonte): Diminui o tamanho dos textos do sítio.
Fonte Normal (Normal): Redimensiona o tamanho dos textos do sítio para configuração padrão
de 100% do seu navegador.
Facilitando a visualização
Contraste - (Diminuir contraste): Altera combinação de cores do texto e fundo da tela
aumentando o contraste.
Contraste + (Aumentar contraste): Altera combinação de cores do texto e fundo da tela
diminuindo o contraste.
Alternativa de navegação
Não sendo possível a navegação utilizado o mouse, as teclas de atalho e acesso por meio da tecla ‘TAB’,
permitem ao usuário acessar a informação conforme indicado abaixo:

Chaves de acesso (Access Keys)

Ordem definida para as chaves de acesso
Nº
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ação
Menu principal
Conteúdo
Aumentar letra
Diminuir letra
Maior contraste
Menor contraste
Ajuda
Mapa do sítio
Fale conosco
Busca

Utilizando Chaves de acessodo Chaves de acesso (Access Keys): Navegador Firefox: Alt + Shit + nº /
Navegador: Internet Explorer: Alt + nº + Enter
Ordem de Tabulação (Tab)

Ordem definida para as teclas de atalho
Nº
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Posicionamento
Atalho para o menu
principal
Atalho para o conteúdo
Acessibilidade
Aumentar letra
Diminuir letra
Maior contraste
Menor contraste
Ajuda
Mapa do sítio
Fale conosco
Campo de busca
Botão de busca
Portal do Governo (Minas
Online)

Leitores de tela
O leitor de tela é um software usado para obter resposta do computador por meio sonoro, usado
principalmente por portadores de necessidades especiais visuais. Também pode ser usado como um conforto
do usuário.
Os portadores necessidades especiais visuais valem-se de tais softwares para navegar pela internet,uma vez
que estes programas vão passando por textos e imagens e sintetizando a fala humana (Basicamente, o
programa lê para a pessoa o que está na tela).

O sítio eletrônico da ESP-MG possui o detalhamento necessário na codificação de suas páginas, de forma que
estes leitores de tela possam realizar uma eficaz "interpretação" de todo o conteúdo do sítio.

Enviar para impressão

