Saiu na Imprensa
O SOFTWARE CONHECIDO COMO WAT ESTÁ DISPONÍVEL
A INTERNAUTAS SEM CUSTO ALGUM PARA SUA
AQUISIÇÃO
RETIRADO DO SITE WWW.SACI.ORG.BR, EM 06/05/2004.

A IBM Brasil criou uma aplicação que facilita a navegação na Internet para
pessoas que têm limitações na visão, dificuldades motoras, ou idosos, com
pouca familiaridade com a Web. Infelizmente, ela ainda não contempla pessoas
cegas; apenas aquelas com visão subnormal ou com vista cansada.
Este software é chamado IBM Web Adaptation Technology (WAT) Tecnologia de Adaptação à Web.
Agora, por meio de parceria com a Rede SACI, o WAT está disponível para os
internautas brasileiros, sem nenhum tipo de custo para quem quiser usá-lo. O
WAT funciona, realizando transformações e adaptações durante a pesquisa na
Web, de acordo com suas preferências pessoais. Sua experiência na Web pode
ser aprimorada de várias maneiras.
Com o WAT, é possível melhorar a legibilidade das páginas (aumentando o
tamanho das letras), reduzir a confusão visual de algumas páginas, tornar o
navegador, mouse e teclado mais fáceis de utilizar ou, ainda, ter o texto lido
em voz alta.
Suas preferências para as transformações e adaptações da página serão
aplicadas ao efetuar seu login (registro) no servidor do projeto. Devido a esse
procedimento de login, é possível obter as suas preferências, estando em casa,
no trabalho ou em qualquer computador com acesso à Internet, onde o WAT
esteja instalado.
Para utilizar o WAT, você deve checar os pré-requisitos de sistema para saber
se o software funcionará em seu computador. Depois disso, basta solicitar uma
inscrição por e-mail. Após a confirmação, você receberá via e-mail todas as
instruções necessárias (Kit de Adesão WAT). Veja as informações a seguir:
Pré-requisitos de sistema (configurações mínimas):
- Um computador executando o Windows 98, ME, 2000 ou XP.
- 125 MB de Memória (recomenda-se 256 MB para WinXP).
- 10 MB livres na unidade de disco rígido para o software.
- Navegador da Web Microsoft Internet Explorer (TM), versão 5.5 ou
superior.
- Uma conexão ativa da Internet (é necessário saber como conectar-se,
se o computador não estiver on-line).

Este é um resumo das necessidades básicas de hardware e conexão. Após
solicitar a inscrição, você receberá maiores detalhes.
Se você está interessado em utilizar o WAT, solicite uma inscrição pelo e-mail
registrowat@saci.org.br, enviando as seguintes informações:
-

Primeiro nome
Sobrenome
Número do telefone e DDD
Endereço de e-mail
País onde está
Idioma preferido

Após solicitar a inscrição, você receberá por e-mail seu login, senha e
instruções detalhadas para fazer o download, instalar e utilizar o WAT.
Se você conhece alguém que pode se interessar pelo WAT, não deixe de
repassar esta informação! Muita gente em todo o mundo já está se
beneficiando desta nova tecnologia!
Caso queira mais informações e prefira receber o Kit de Adesão antes de
realizar seu registro, mande e-mail com o título "Kit de adesão" para
mailto:suportewat@saci.org.br.

SAIBA MAIS SOBRE A REDE SACI:
A Rede SACI atua como facilitadora da comunicação e da difusão de
informações sobre defi ciência, visando a estimular a inclusão social, a
melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania das pessoas
com defi ciência. Seus usuários são pessoas portadoras de todos os
tipos de defi ciência, familiares, profi ssionais especializados, membros
do Poder Público, centros de ensino e pesquisa e, diversas entidades
relacionadas ao tema.
A atuação da Rede SACI ocorre por meio do site www.saci.org.br e dos
Centros de Informação e Convivência, locais equipados com computadores e
monitores especializados, que oferecem navegação pela internet e cursos de
informática gratuitos.
A Rede SACI é um projeto da Coordenadoria Executiva de Cooperação
Universitária e de Atividades Especiais da Universidade de São Paulo
(CECAE-USP).

