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A IDENTIDADE VISUAL

Para uma marca se estabelecer e ser facilmente reconhecida e distinguida 

das demais, ela precisa ter consistência e uniformidade em todos os seus 

momentos de aplicação. Para isso desenvolvemos este manual, onde nele você 

encontrará normas e diretrizes para a correta reprodução da marca do Parque

Tecnológico da UFRJ, para sua utilização em diversos materiais de comunicação.

Obedecendo rigorosamente às diretrizes aqui estabelecidas, serão alcançados 

os objetivos que levarão a uma comunicação eficiente com o público, bem 

como à construção de uma marca forte.

A marca do Parque Tecnológico da UFRJ é o conjunto formado pelo seu símbolo 

e seu logotipo, configurando o principal elemento deste Programa de Identidade 

Visual. Por razões de proteção aos direitos de propriedade intelectual e estratégia 

de comunicação, a sua configuração não pode ser alterada.

O conceito que norteou o desenvolvimento do símbolo gráfico para a marca do 

Parque Tecnológico da UFRJ foi apropriado, como parâmetro visual, do acidente 

geográfico mais característico e definidor do Rio de Janeiro: o Pão de Açúcar. 

Dois elementos gráficos retangulares (módulos) compõem sua forma, permitindo, 

através de um recorte, seu contorno parcial estilizado. A geometria do símbolo 

sugere algumas combinações possíveis com o logotipo, este sempre presente na 

cor verde, em contraste ao laranja dos módulos que formam seu símbolo.

Qualidades como inovação, tecnologia e dinamismo estão sintetizadas na 

configuração visual do programa. A solidez da marca, representada pelo 

preenchimento dos módulos apoiados pelo logotipo, lhe conferem a necessária 

estabilidade, com ideia de crescimento. Os cortes pelas linhas curvas, exaltam 

seu pertencimento à Cidade do Rio de Janeiro. A combinação de suas cores 

contrastantes sugerem o compromisso da inovação com a sustentabilidade.
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TIMELINE



Universidade
Federal do
Rio de Janeiro

2005 ATUAL
Símbolo proporcionalmente
menor, mais coerente com o
logotipo

Tipografia mais pregnante 
para leitura, integrando a 
sigla da instituição

Presença mais 
significativa 
do nome da 
universidade

O REDESIGN

O desenho atual da marca do Parque Tecnológico da UFRJ

prioriza a boa visibilidade e legibilidade de seus componentes

gráficos, valorizando sua associação com a instituição maior, 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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ASSINATURAS PRINCIPAIS



ASSINATURAS/VARIAÇÕES

HORIZONTAIS



UFRJ0,8 cm

2,0 cm

1,0 cm

LIMITES MÍNIMOS PARA APLICAÇÃO
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PANTONE 165C

PANTONE 554C

CMYK 00  68  98  00

CMYK 83  17  62  56

RGB  245  102  0

RGB  36  97  71

ESQUEMA CROMÁTICO



x

2
x

2
x

2x

2x
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ÁREA DE EXCEÇÃO DA MARCA



Alfabeto primário

Alfabeto de apoio

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!&@$%<>{[()]}^~*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!&@$%<>{[()]}^~*
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Calibri
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abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!&@$%<>{[()]}^~*
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque a tortor felis, sit amet facilisis velit. Vestibulum a 
quam eros, et condimentum tellus. Quisque eu sem nulla. Nulla quis urna massa, a fringilla augue. Nunc blandit 
urna magna, ac lobortis neque. Etiam eget purus vitae leo vulputate tempus ut at felis. Nullam imperdiet pharetra 
ornare. Mauris cursus sagittis odio at interdum. Nulla facilisi. Vivamus vitae arcu at erat faucibus varius. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque a tortor felis, sit amet facilisis velit. Vestibulum a 
quam eros, et condimentum tellus. Quisque eu sem nulla. Nulla quis urna massa, a fringilla augue. Nunc blandit 
urna magna, ac lobortis neque. Etiam eget purus vitae leo vulputate tempus ut at felis. Nullam imperdiet pharetra 
ornare. Mauris cursus sagittis odio at interdum. Nulla facilisi. Vivamus vitae arcu at erat faucibus varius. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque a tortor felis, sit amet facilisis velit. Vestibulum a 
quam eros, et condimentum tellus. Quisque eu sem nulla. Nulla quis urna massa, a fringilla augue. Nunc blandit 
urna magna, ac lobortis neque. Etiam eget purus vitae leo vulputate tempus ut at felis. Nullam imperdiet pharetra 
ornare. Mauris cursus sagittis odio at interdum. Nulla facilisi. Vivamus vitae arcu at erat faucibus varius. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque a tortor felis, sit amet facilisis velit. Vestibulum a 
quam eros, et condimentum tellus. Quisque eu sem nulla. Nulla quis urna massa, a fringilla augue. Nunc blandit 
urna magna, ac lobortis neque. Etiam eget purus vitae leo vulputate tempus ut at felis. Nullam imperdiet pharetra 
ornare. Mauris cursus sagittis odio at interdum. Nulla facilisi. Vivamus vitae arcu at erat faucibus varius. 

REFERÊNCIAS TIPOGRÁFICAS



Ref. Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim 

id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet,

Duis aute irure

Excepteur sint occaecat
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Este é um ambiente de inovação.
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APLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
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CONVIVÊNCIA
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É desejável que, em oportunidade de convivência com

outros sinais gráficos, a marca do Parque Tecnológico 

da UFRJ seja posicionada sempre por último, observando

sempre as proporções descriminadas, para seu correto 

distanciamento.



POSICIONAMENTOS

UFRJ

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id 
quod mazim placerat facer possim assum. 
Typi non habent claritatem insitam; est 
usus legentis in iis qui facit eorum 
claritatem investigationes. 

x

x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. Typi non 
habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui 
f ac i t  eo rum c la r i t a tem.  Inves t i ga t i ones  
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii 
legunt saepius. Claritas est etiam processus 
dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium.

É desejável que, em oportunidade de convivência com

outros sinais gráficos, a marca do Parque Tecnológico 

da UFRJ seja posicionada sempre com o devido

conforto visual em relação aos textos mais próximos,

evitando possíveis endentações gráficas.



APLICAÇÃO SOBRE TEXTURAS

UFRJ

Observar os contrastes excessivos no posicionamento da

marca do Parque Tecnológico da UFRJ com relação a

fundos, imagens ou texturas, que possam comprometer a 

integridade visual e boa visibilidade da mesma.



APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS DE IMAGEM

UFRJ

Observar os contrastes excessivos no posicionamento da

marca do Parque Tecnológico da UFRJ com relação a

fundos, imagens ou texturas, que possam comprometer a 

integridade visual e boa visibilidade da mesma.



CAMPOS DE COR/FUNDOS DE COR

UFRJ

Observar os contrastes excessivos no posicionamento da

marca do Parque Tecnológico da UFRJ com relação a

fundos, imagens ou texturas, que possam comprometer a 

integridade visual e boa visibilidade da mesma.



RECOMENDAÇÕES

UFRJ

Não mude as cores institucionais

Não associe cores diferentes à marca

Não interfira na diagramação Não substitua fontes ou altere a composição dos textos

Não mude a proporção dos componentes da marca

Não altere a proporção dos componentes da marca

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Não condense os elementos da marca

Não estenda a marca

Não utilize a forma gráfica do logotipo sem o símbolo

UFRJ

Evitar distorções na aplicação da marca do Parque 

Tecnológico da UFRJ, utilizando-a sempre de forma

íntegra. Em caso de dúvidas sobre sua aplicação, o 

setor responsável da instituição estará à disposição

para enviar a orientação para a sua correta aplicação.



SINALIZAÇÃO

Aplicação tipo para sinalização viária do Parque 

Tecnológico da UFRJ, empregando símbolo e

cores institucionais.

Detalhamento construtivo 
do programa de placas para 
Sinalização Viária do Parque 
Tecnológico UFRJ.

Parque Tecnológico UFRJ SVPTU 01Utilização de postes para sustentação e 
chapas de aço galvanizado, tratadas com
pintura automotiva, com aplicação de 
textos/signos em adesivos vinílicos para
sinalização viária das principais vias do
Parque Tecnológico UFRJ. 
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Textos
Tipografia em adesivo vinílico recortado 3M c/ altura de
cx. alta de 95mm e signo/seta c/ 125mm x 210mm.

Suportes
Tubo sem costura em aço galvanizado STD 
c/ diâmetro de 4 polegadas (114,3mm) e 6,02 mm de 
espessura, com primeiro revestimento anticorrosivo
em Primer do tipo Epoxy Universal Intergard 343 
(International Tintas) e aplicação de pintura automotiva
à base de laca nitrocelulose. Cor laranja ref. Pantone 165.

Placas
Chapa de aço galvanizado 13 # 1800mm x 2220mm x 2,28mm

 

 

com cantos virados e dobrados
com primeiro revestimento anticorrosivo
em Primer do tipo Epoxy Universal Intergard 343 
(Sherwin Williams) e aplicação de pintura automotiva
à base de laca nitrocelulose. Cor verde ref. Pantone 554.

 
# 1800mm x 2220mm x 2,28mm 

 

Chapa de aço galvanizado 13 com cantos dobrados

com primeiro revestimento anticorrosivo
em Primer do tipo Epoxy Universal Intergard 343 
(Sherwin Williams) e aplicação de pintura automotiva
à base de laca nitrocelulose. 
Cor grafite ref. Pantone Cool Gray 10C.

Lateral

50 mm

30 mm

Símbolo do Parque Tecnológico 
da UFRJ em adesivo vinílico 
recortado 3Mc/ 215mm x 185mm

114,3 mmO

1800 mm

2068,6 mm

114,3 mm

Frontal
20 mm

O

Reception
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