Declaração de acessibilidade
para www.facilitydoc.com.br
Esta é uma declaração de acessibilidade de FACILITY SOLUÇÕES EM
EVENTOS LTDA.
Medidas para apoiar a acessibilidade
FACILITY SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA toma as seguintes medidas
para garantir a acessibilidade de www.facilitydoc.com.br:
•
•
•
•
•

Inclua a acessibilidade como parte de nossa declaração de missão.
Nomeie um oficial de acessibilidade e / ou ombudsman.
Fornece treinamento contínuo de acessibilidade para nossa equipe.
Empregar métodos formais de garantia de qualidade de acessibilidade.
Incluir pessoas com deficiência em nosso tempo.

Status de conformidade
As Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG) definem
requisitos para designers e desenvolvedores melhorarem a acessibilidade para
pessoas com deficiências. Ele define três níveis de conformidade: Nível A,
Nível AA e Nível AAA. www.facilitydoc.com.br em é conformidade parcial
com com WCAG 2.1 nível AA . Conforma parcialmente algumas partes do
conteúdo não estão totalmente em conformidade com o padrão de
acessibilidade significa que .
Comentários
Agradecemos seus comentários sobre a acessibilidade
de www.facilitydoc.com.br . Informe-nos se encontrar barreiras de
acessibilidade em www.facilitydoc.com.br:
•
•
•
•
•

Telefone: +5521995230257
E-mail: contato@facilitydoc.com.br
Endereço do visitante: Avenida Paulo de Frontin
Endereço postal: 20260-010
ana@facilitydoc.com.br
@ sou.analima

Tentamos responder aos comentários dentro 2 dias úteis.
Especificações técnicas

Acessibilidade de www.facilitydoc.com.br conta com as seguintes tecnologias
para funcionar com a combinação específica de navegador da web e quaisquer
tecnologias assistivas ou plug-ins instalados em seu computador:
•
•

HTML
JavaScript

Essas tecnologias são confiáveis para conformidade com os padrões de
acessibilidade usados.
Limitações e alternativas
Apesar de nossos melhores esforços para garantir a acessibilidade
de www.facilitydoc.com.br , pode haver algumas limitações. Abaixo está uma
descrição das limitações conhecidas e soluções potenciais. Entre em contato
conosco se você observar um problema não listado abaixo.
Limitações conhecidas para www.facilitydoc.com.br :
1. Cores da página segue o padrão do logotipo : o padrão do logotipo
Verde porque pode dificultar a visualização .. Monitoramos os
comentários do usuário e normalmente reparamos os problemas dentro
de 2 dias úteis. Use o botão "Whatsapp" para encontrar um problema.
Abordagem de avaliação
FACILITY SOLUÇÕES EM EVENTOS
LTDA www.facilitydoc.com.br avaliou a acessibilidade de pelas seguintes
abordagens:
•

Autoavaliação

Data
Esta declaração foi criada em Rio de Janeiro usando a ferramenta Gerador de
Declaração de Acessibilidade do W3C .

