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1 INTRODUÇÃO

3 ACESSIBILIDADE DIGITAL

A Escola Paulista de Medicina, localizada no
Campus São Paulo, é uma das universidades
mais renomadas do Brasil, e um dos fatores que
proporciona esse destaque é a quantidade de
serviços que ela oferece para os seus docentes e
discentes.
Por esse motivo, deduziu-se que era necessário a
produção de algum meio de comunicação que
atendesse a demanda de informações que devem
ser entregues aos participantes da universidade.
Com o avanço da tecnologia, várias opções são
passíveis de serem utilizadas para essa produção,
uma delas é a plataforma web.
2 DESENVOLVIMENTO
Foi projetada uma
nova estrutura para
o site de Graduação
da EPM.
A renovada
arquitetura de
informação garante
uma melhor
distribuição do
conteúdo.

Implantar uma tecnologia
que apoie o atendimento
presencial ao balcão da
Secretaria Acadêmica de
Graduação.
Foi idealizado colocar um
monitor com Touch Screen
com as informações mais
pertinentes no balcão de
A
atendimento. Esse monitor
terá botões com escritas
em Braille e, caso seja
selecionado algum botão,
um sistema de
audiodescrição será
ativado junto com a
informação disponibilizada
na tela.
4 ANÁLISE DE PROGRESSO

Atividades realizadas:
• Aprendizado de novas
ferramentas de
trabalho;
• Atualizações de
conteúdos;
• Produção de um novo
layout principal;
• Divulgações do novo
ambiente web;
• Elaboração das novas
páginas dos Cursos da
EPM; etc.

5 CONCLUSÃO
Conclui-se que, com a confecção deste projeto, houve
uma melhora imensa na qualidade de atendimento ao
aluno no âmbito de transmissão de informações
acadêmicas.
A introdução de novas tecnologias e de novos meios de
comunicação às instâncias universitárias traz a
universidade para um contexto globalizado, expondo a
capacidade de progresso e de inovação que a UNIFESP
guarda em suas decisões.

