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PLANO DE TRABALHO - IFMT 

1. Área 

Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação - DSTI 

2. Período 

Janeiro de 2017 a Dezembro 2018 

3. Objetivos 

Sanar as inconformidades do sítio institucional do IFMT, no que diz respeito à 

acessibilidade, possuindo como diretrizes os resultados apresentados pelo avaliador e 

simulador de acessibilidade – ASES e pelo AcessMonitor disponíveis respectivamente em: 

www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor e asesweb.governoeletronico.gov.br/ases/. 

a. Ambiente Digital 1:  http://ifmt.edu.br 

4. Ações 

Dentre as ações necessárias para o saneamento das inconformidades, a DSTI listou os 

avisos fornecidos pela ferramenta ASES e, dessa forma, montou o plano de trabalho para 

implementar as recomendações descritas com as respectivas datas limites, na qual a 

inconformidade estará corrigida. 

Recomendação - Ambiente Digital 1:  http://ifmt.edu.br Prazo 

1.0 – Treinamento e conscientização da equipe sobre acessibilidade digital 20/02/2017 

1.1 - Respeitar os Padrões Web. 20/07/2017 

1.2 - Organizar o código HTML de forma lógica e semântica. 19/07/2017 

1.3 - Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho. 30/05/2017 

1.4 - Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação. 19/06/2017 

1.8  - Dividir as áreas de informação. 20/07/2017 

1.9 - Não abrir novas instancias sem a solicitação do usuário. 10/03/2017 

2.2 – Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. 17/04/2017 

3.5 – Descrever links clara e sucintamente 03/07/2017 

3.6 – Fornecer alternativa em texto para as imagens do sitio. 03/07/2017 

6.2 – Associar etiquetas aos seus campos 20/07/2017 

6.7 – Agrupar campos de formulários 10/07/2017 

 

 

Cronograma para o saneamento das inconformidades gerados pela ferramenta 

AccesMonitor. 

Recomendação - Ambiente Digital 1:  http://ifmt.edu.br Prazo 

Texto alternativo em imagens 10/06/2017 

Inserção de Multimedia 20/07/2017 

Marcação de cabeçalhos 20/07/2017 

Marcação de links, menus e texto dos links 30/05/2017 

Links para contornar blocos de informação 20/07/2017 

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor
http://ifmt.edu.br/
http://ifmt.edu.br/
http://ifmt.edu.br/


Marcação de formulários 19/06/2017 

Standards W3C: (X)HTML + CSS 20/07/2017 

Elementos e atributos de apresentação 20/07/2017 

Uso de unidades absolutas 20/06/2017 

Metadados 05/05/2017 

Marcação do idioma principal da página 10/04/2017 

 

 

5. Conclusão 

O plano de trabalho do IFMT foi elaborado de acordo com as atribuições existentes 

na esquipe de sistemas, que se encontra na Reitoria do IFMT. O desenvolvimento das 

melhorias visa prover a acessibilidade dos sistemas institucionais, que será executada em 

paralelo com as outras atribuições já existentes, para que não haja prejuízo nos projetos em 

andamento. Dessa forma, o IFMT mostra sua preocupação com os problemas encontrados nos 

portais e entende que o saneamento desses problemas é de suma importância para a inclusão 

digital do publico interno e externo. 

6.    Atualização 

A Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação, prezando pelos padrões de 

acessibilidade no portal institucional, sanou todas as ocorrências identificadas pelas 

ferramentas, tornando o site mais acessível e dentro dos padrões de acessibilidades exigidos 

pelo Governo Federal. 

 


