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OFÍCIO CIRCULAR n. 03 /2017/ACESSIBILIDADE/UFC                                              

Fortaleza, 20 de setembro de 2017.    

 

Aos Senhores (as): Reitor, Vice-Reitor, Procurador Geral, Ouvidor Geral, Pró-Reitores, 

Diretores de Centros, Faculdades e Institutos, Coordenadorias, Secretarias, Bibliotecas e 

Superintendência. 

 

 

Assunto: Documentos acessíveis - Solicita observação a formato de documentos e 

correspondências divulgadas 

 

 

Senhor Dirigente, 

1. A fim de garantir o pleno direito à informação e comunicação, no contexto do que 

determina a Lei n. 13.146 de 05 de julho de 2015, solicitamos a observação quanto aos 

procedimentos abaixo a fim de tornar acessíveis os documentos e correspondências 

produzidos e divulgados por sua Unidade: 

2.  Os formatos dos arquivos de documentos e correspondências divulgados 

eletronicamente, tais como textos, editais, memorandos, ofícios-circulares etc., devem ser 

encaminhados no formato .doc (word) ou .pdf  leitura, uma vez que estes são identificados 

por softwares leitores de tela, que permitem “leitura com voz sintetizada, ampliação de 

caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille”. Destacamos que em nosso quadro 

de servidores constam pessoas com deficiência visual ou baixa visão que dependem da 

utilização dos referidos softwares para desenvolver suas atividades diárias; 

3. A publicação de editais e outros documentos de ampla divulgação em sítios 

eletrônicos deve conter a tradução/versão em Libras, a ser solicitada a esta Secretaria no 

prazo de 20 (vinte) dias antecedentes à previsão de publicação deste, através do endereço 

tils@acessibilidade.ufc.br, informando: nome e contato telefônico do responsável pela 

demanda, prazo previsto para publicação do documento e anexar arquivo no formato .doc ou 

.pdf  leitura a ser traduzido. 

mailto:tils@acessibilidade.ufc.br
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4. Para maiores informações sobre documentos acessíveis, acesse o menu 

“Campanhas - Boas Práticas em Acessibilidade” disponível no site 

www.acessibilidade.ufc.br. 

 

Atenciosamente, 

 
 

Profª. VANDA MAGALHÃES LEITÃO 

Diretora da Secretaria de Acessibilidade 

http://www.acessibilidade.ufc.br/

