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1. Apresentação
  Este manual de marca do selo de 50 anos do MA foi elaborado com a intenção de 
apresentar o selo dos 50 Anos do Museu Antropológico da UFG e orientar a aplicação da marca 
do mesmo. Nele estão definidas normas técnicas de uso, detalhes acerca do uso de cores, 
forma, dimensões, fontes utilizadas, hierarquia e aplicações em diversas plataformas, com o fito 
de facilitar o seu emprego em peças gráficas as quais podem vir a ser utilizadas.
 O uso do selo  de 50 anos terá seu uso vinculado ao logotipo do MA UFG durante todo o 
momento de comemoração da data, sendo assim provisório. Tendo, mais a frente, apenas a 
utilização do logotipo MA UFG.
 A marca comemorativa em questão deve sempre acompanhar o logotipo do museu, 
constando em documentos, certificados, publicações, convites, certificados, cartazes, folders, 
flyers e quaisquer outros meios de divulgação de ações de qualquer tipo onde o Museu 
Antropológido esteja envolvido, sejam vinculados à sua instituição - Universidade Federal de 
Goiás - ou não.



2. O Museu Antropológico e sua história
 O Museu Antropológico da UFG é um museu universitário localizado na cidade de Goiânia 
- GO. É um órgão suplementar da Universidade Federal de Goiás (UFG). Seu acerto resulta de 
investigações direcionadas para a compreensão da cultura dos povos do Brasil Central. 
Caracteriza-se, fundamentalmente, por seu caráter dinâmico e pedagógico, que assegura a 
eficiência e eficácia de sua operacionalidade, a flexibilidade imprescindível à sua organização 
interdisciplinar e de intercâmbio cultural. É, também, um espaço de ensino, pesquisa e extensão 
para os discentes da universidade.
 Diante de uma demanda de comemoração dos 50 anos do Museu Antropológico da UFG, 
foi criado um GT de comunicação envolvendo os membros mais influentes do conselho diretor 
e as professoras Letícia Segurado Côrtes e Marina Roriz da Faculdade de Informação e 
Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Após diversas reuniões para tentar entender a 
real necessidade do Museu e sobretudo “O que é o Museu?”, ficou decidido no GT de 
comunicação a utilização da Inova Comunicação - Agência Experimental para a execução das 
demandas solicitadas. 
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*Logotipo do Museu Antropológico junto ao logo da UFG.



3. 50 anos de histórias
 O selo pensado para representar essa passagem do MA pelos seus 50 anos de existência, 
traz consigo significados-base: história e humanidade. A história vai se desenvolvendo por 
variadas ações e momentos. 
 A mesma, representada pelas cores utilizadas (vermelho, laranja, amarelo, preto), estão 
sobrepostas e girando em seu próprio eixo, remetendo assim aos ciclos da vida; além disso, a 
releitura do antigo logo utilizado ao fundo, agora passa a compor o passado da instituição. A 
humanidade é representada pelas digitais, que com a sua intervenção transforma os seus 
arredores

3.1 Processo construtivo
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 O selo escolhido para representar os 50 Anos do MA é um marco para a instituição, 
pontuando uma movimentação estratégia de redescoberta para a comunidade em geral. Uma 
das principais exigências era de que o selo fizesse uma referência ao antigo logo utilizado, que 
não mais será utilizado, dando espaço à assinatura padrão que leva o nome do museu vinculado 
à Universidade Federal de Goiás.



Após a apresentação, foi apontado que apenas a palavra “anos”, logo após o número cinquenta 
em destaque, seria necessário para acompanhar os outros elementos. Dessa forma, chegamos, 
então, no resultado a seguir:
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4. Versões da marca
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 O selo dos 50 Anos do MA apresenta-se em duas versões, sendo elas uma colorida - mais 
utilizada - e uma na versão monocromática, aumentando assim as possibilidades de aplicações. 
O emprego de cada uma delas deve ser escolhido de acordo com a melhor adaptação aos 
diferentes suportes e layouts aos quais ela será utilizada, mantendo sempre sua visibilidade e 
legibilidade.
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5% PRETO

10% PRETO

20% PRETO

35% PRETO

Atenção, uso não recomendável

Uso não permetido
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50% PRETO

65% PRETO

80% PRETO

90% PRETO
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4.3 Padrão cromático
 O padrão cromático encontrado no selo do 
Museu Antropológico da UFG contém o preto 
que remete a uma seriedade, o laranja para 
energia, vermelho para calor e fluxo de vida, 
amarelo para sabedoria e o otimismo. 
 Complementando, a releitura do antigo 
logo em cinza e um quadro em cor ocre para 
remeter ao antropológico. Ao lado direito 
podem ser vistas as especificações das cores 
em diferentes sistemas para que seja aplicada 
na composição de peças, tanto gráficas quanto 
impressas, seja em escalas convencionais ou 
não. São, também uma referência-base para 
que o padrão original não varie de forma 
incoerente.
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5. Tipografia
 Durante o desenvolvimento do selo dos 50 Anos do MA foi feito o uso da fonte Lithus Pro 
Regular. Em caso de indisponibilidade da mesma, solicitar aos responsáveis pela comunicação 
do Museu Antropológico a versão sem fontes, convertida em curvas.

 Lithus Pro Regular
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ.,;:!?(@
 abcdefghijklmnopqrstuvwyz 0123456789
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6. Coerência estrutural
 A estrtura do selo deve ser mantida respeitando sempre sua proporção, não podendo ser 
alargada, estendida, comprimida ou qualquer outro tipo de distorção. O eixo de orientação deverá 
acompanhar o eixo da composição, só podendo ser inclinada para acompanhar os demais itens 
e elementos na peça gráfica que estiver sendo utilizada.

13



7. Tamanhos mínimos
 O tamanho mínimo do selo existe para que as dimensões e legibilidade do mesmo sejam 
mantidos da melhor forma possível. Usando como parâmetro a leitura do “anos” presente no selo, 
as dimensões mínimas são de 88 px, para peças digitais, e uma área de 2,33cm x 2,33cm, para 
peças impressas.
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