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Resumo  
 O trabalho apresenta um redesenho do site da FURG, atendendo principalmente a 
legislação dentro de suas normas regulamentadoras (Lei nº5296 de 02/12/2004) 
compondo um estudo de cores para que usuários com dificuldades especiais 
consigam também um simples acesso. Os objetivos principais é tornar a página da 
universidade acessível a qualquer tipo de usuário, com a melhor distribuição de 
informação na página de acordo com as regras da W3C, tornando-a mais óbvia e 
atendendo as necessidades de toda comunidade em geral. Oferecer um site de fácil 
entendimento, que agrade os olhos do usuário que não se torne cansativa ao longo 
de uma pesquisa ou de uma busca. Foram estudados vários modelos de sites 
acessíveis de universidades que existem hoje no ar. Iniciamos pesquisando cores 
segundo a W3C, entendendo a dificuldade de deficientes visuais e distribuição de 
informação. Quatro versões foram apresentadas e estudadas, estamos trabalhando 
agora na quarta, ainda sendo refinada para um melhor resultado. Recebemos auxilio 
também da equipe de webdesign da Secretaria de Educação a Distância da FURG, 
do NTI (Núcleo de Tecnologia de Informação) e da equipe de estudos do NEAI 
(Núcleo de Estudos e Acões Inclusivas). Os próximos passos é a implementação da 
página HTML e programação PHP usando também o framework CASCA, testando 
com as ferramentas automáticas disponíveis na rede como, por exemplo, DaSilva, 
HERA, CYntia e testes com usuários em geral, e Pessoas com Necessidades 
Especificas. Os resultados num primeiro momento ainda estão sendo analisados, 
tendo em vista que o trabalho está em fase de andamento e distribuição de 
conteúdos, após serão divulgados relatórios ditos lições aprendidas, na forma de 
“do's and don'ts”. 


