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65 anos de Ufes

A marca comemorativa dos 65 anos da Ufes 
baseia-se no conceito de diversidade, 
modernidade, alegria e dinamismo.

O objetivo é demonstrar que a instituição não 
parou no tempo. Ao contrário, segue atenta às 
atuais transformações ocorridas na sociedade, 
sendo um espaço público aberto ao debate e 
à proposição de novos caminhos.

As cores despojadas traduzem um sentimento 
de festa, de manifestação popular e de 
brasilidade (verde, amarelo e azul). As 
tipografias garantem legibilidade e evocam 
características de uma universidade 
contemporânea, na qual o olhar para o futuro  
é marca presente em sua história.



Marca colorida

VERSÃO PREFERENCIAL

Sempre que possível, deve-se 

utilizar a versão sem a borda de 

selo.

Marca em uma cor



VERSÃO SECUNDÁRIA

Em aplicações que necessitem 

de um fundo para garantir a 

leitura da marca, deve-se usar a 

opção em formato de selo

Marca colorida Marca em uma cor



APLICAÇÃO SOBRE FUNDO ESCURO

Versões coloridas  >>

Versões em uma cor  >>

Quando se tratar de fundo escuro, não é possível utilizar a versão preferencial. Nesse caso deve-se dar prioridade para 

utilizar a versão secundária colorida ou em uma cor. Nesses casos, a borda do selo não utilizará contorno (fio)



Sempre que possível, deve-se usar a versão preferencial. Entretanto, quando necessário, deve-se usar a 

versão no formato selo ou as variações previstas. Veja alguns exemplos:

VERSÃO PREFERENCIAL SOBRE IMAGENS



VERSÃO PREFERENCIAL SOBRE IMAGENS



VERSÃO SECUNDÁRIA SOBRE IMAGENS



Quando houver necessidade de usar uma versão horizontal, deve-se optar pela aplicação a seguir:

VERSÃO HORIZONTAL

Marca colorida Marca em uma cor



Versões coloridas  >>

Versões em uma cor  >>

VERSÃO HORIZONTAL SOBRE FUNDOS ESCUROS



VERSÃO HORIZONTAL SOBRE IMAGENS



Versão
Preferencial

Versão
Secundária

Versão
Horizontal

Marca colorida
sobre fundo branco

Marca colorida
sobre fundo claro

Marca colorida
sobre fundo escuro e

imagens

Marca uma cor sobre 
fundo branco/claro

Marca uma cor sobre 
fundo escuro

Não se
aplica

Não se
aplica

TABELA DE APLICAÇÕES - Resumo



ASSINATURAS - Exemplos



ASSINATURAS - Exemplos



Além das versões básicas, a marca dos 65 anos conta com versões alternativas, que se caracterizam por usar cores 

da paleta no fundo no selo. Dependendo da superfície onde será aplicada, pode-se utilizar a versão que permita 

melhor adequação da marca. 

VERSÕES ALTERNATIVAS - Selo com cor no fundo

Essas versões alternativas só 

podem ser utilizadas nas cinco 

cores predefinidas da paleta 

adotada.



VERSÕES ALTERNATIVAS - Aplicações sobre imagens
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As unidades 

administrativas poderão 

usar dois modelos para 

a criação de 

documentos da Ufes 

(ofícios, relatórios, etc).

Basta fazer o download 

dos arquivos 

disponíveis no formato 

de texto.



ASSINATURA DE E-MAIL
Os servidores e as unidades 

administrativas da Ufes 

poderão personalizar suas 

assinatura de email com 

imagem de comemoração dos 

65 anos



CAPAS PARA FACEBOOK

Capa para páginas (Centros, Pró-Reitorias, Departamentos e unidades administrativas da Ufes) 

Capa para perfis pessoais

Para aplicar, basta fazer o 

download dos arquivos 

disponíveis.
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