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FAGAMMON



A FAGAMMON compromete-se a fornecer um site acessível ao maior público
possível, independentemente da circunstância e capacidade. Nosso objetivo é
aderir o mais próximo possível às Diretrizes de acessibilidade de conteúdo da
Web (WCAG 2.0, nível AA), publicadas pelo World Wide Web Consortium (W3C).
Essas diretrizes explicam como tornar o conteúdo da Web mais acessível para
pessoas com deficiência. A conformidade com essas diretrizes ajudará a tornar a
Web mais amigável para todos. Embora o site da FAGAMMON se esforce para
seguir as diretrizes e os padrões de acessibilidade, nem sempre é possível fazê-lo
em todas as áreas do site e, atualmente, estamos trabalhando para alcançá-lo.
Esteja ciente de que, devido à natureza dinâmica do site, problemas menores
podem ocorrer ocasionalmente, pois são atualizados regularmente. Estamos
sempre buscando soluções que tragam todas as áreas do site para o mesmo nível
de acessibilidade geral da Web.



Medidas tomadas para tornar este
site mais acessível.
Como parte do processo para tornar este site mais acessível,
foram feitos ajustes em cores em alto contraste, respeitando
o percentual de 4,5% entre o texto e o background,
facilitando a leitura em aplicativos oara pessoas com baixa
visão.  Estamos constantemente executando o assistente de
acessibilidade da plataforma de hospedagem e nos
adequando constantemente às novas diretrizes da
plataforma. Adicionamos o widget VLibras, facilitando a
navegação em Libras;



Medidas tomadas para tornar este site mais acessível.
Uso de sites e componentes de terceiros Quando componentes ou sites de
terceiros são usados no site, como Facebook, Instagram, YouTube,  e outros
que não são controlados por nós, podem apresentar desafios para pessoas
com deficiências que não podemos remediar. Aqui estão alguns exemplos de
políticas de acessibilidade fornecidas por sites de terceiros: 

Política de acessibilidade do Facebook
(https://www.facebook.com/help/273947702950567) 
Acessibilidade do Instagram
(https://help.instagram.com/1178723545597542) 
Acessibilidade do LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/accessibility)



Notas e Comentários
Apesar de nossos esforços para tornar a navegação no site
acessível a pessoas com deficiência, algumas páginas ainda
podem não estar acessíveis ou a solução tecnológica
apropriada ainda não foi encontrada, é possível que
algumas páginas ou seções deste site apresentem erros
humanos, para uma variedade de razões. Dedicamo-nos a
continuar aprimorando os recursos de acessibilidade e a
interface do nosso produto. Se você tiver algum comentário
e / ou sugestão relacionada à melhoria da acessibilidade do
nosso site, não hesite em entrar em contato com nossa
equipe, pelo e-mail: atendimento@fagammon.edu.br. Seus
comentários nos ajudarão a fazer melhorias.






