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APRESENTAÇÃO

Este manual contém as instruções e orientações para a 
utilização correta dos elementos de identidade visual 
que	identificam	a	marca	da	Fundação	de	Apoio	ao	Hos-
pital	das	Clínicas	da	UFG,	 facilitando	sua	aplicação	em	
diferentes	materiais	 de	 suporte	 e,	 consequentemente,	
permitindo o reconhecimento por parte do público alvo.
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CONCEITO

A	marca	da	FUNDAHC	é	 inspirada	na	água,	o	principal	
elemento da natureza associado à saúde e essencial à 
vida de todos os seres vivos.

O	movimento	 de	 propagação	 das	 ondas	 na	 superfície	
da	água	foi	a	escolha	visual	para	representar	esse	con-
ceito,	 através	 de	 formas	 geométricas	 organizadas	 de	
forma	que	também	pudessem	ser	vistas	as	letras	da	si-
gla	FUNDAHC	de	forma	abstrata.
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SÍMBOLO

A	construção	do	símbolo	é	feita	utilizando	o	Número	de	
Ouro	 da	 álgebra,	 proporcionando	 harmonia	 e	 consis-
tência entre os círculos que o compõem. 
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ASSINATURA PRINCIPAL

A assinatura principal da marca consiste na apresenta-
ção	horizontal	composta	pelo	símbolo,	a	sigla	e	o	nome	
por	extenso	da	Fundação	de	Apoio	ao	Hospital	das	Clí-
nicas	da	UFG.

Essa	é	a	principal	forma	de	representar	a	FUNDAHC	de	
forma	visual	em	todos	os	tipos	de	materiais	e	suporte,	
preferencialmente	em	sua	cor	azul.

A	distribuição	dos	elementos	da	assinatura	forma	cons-
truídos	sobre	uma	malha	de	quadriculada	de	15x70	uni-
dades,	como	apresentado	na	imagem	ao	lado.
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ASSINATURAS 
ALTERNATIVAS

Para dar maior versatilidade e possibilidades de aplica-
ção	da	marca,	existem	5	 formas	de	uso	alternativo	da	
assinatura,	recomendadas	quando	a	assinatura	princi-
pal não puder ser utilizada ou houverem limitações que 
impeçam sua boa visualização.

Todas as  assinaturas da marca podem ser aplicadas nas 
3	cores	da	paleta,	mas	em	caso	de	dúvidas	deve	sempre	
ser	dada	a	preferência	às	versões	em	cor	azul.

Assinatura horizontal símbolo e sigla

Assinatura horizontal sigla

Assinatura vertical

Assinatura símboloAssinatura horizontal sigla e nome
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CORES

A paleta de cores da marca é uma combinação basea-
da	na	cores	azul,	turquesa	e	verde,	variando	de	um	tom	
mais escuro para um mais claro.

O	azul	representa	a	seriedade	e	a	confiança,	escolhida	
para representar a credibilidade da marca.

O	turquesa	é	uma	cor	 intermediária	entre	o	verde	e	o	
azul,	associada	à	tranquilidade	e	ao	crescimento.

O	verde	é	a	cor	da	vida	e	da	saúde,	e	seu	tom	mais	claro	
ajuda	a	se	destacar	entre	as	outras	cores	de	forma	coe-
rente com a identidade.
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POSITIVO E NEGATIVO

Sempre	 que	 possível,	 a	 marca	 deve	 ser	 utilizada	 em	
suas	cores	institucionais,	porém,	caso	ocorra	limitações	
que	não	permitam	a	reprodução	das	cores,	a	assinatura	
pode ser utilizada em sua versão positiva ou negativa.

Negativo

Positivo
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TIPOGRAFIA

As	 família	 tipográficas	 escolhidas	 para	 darem	 apoio	 à	
Identidade	 Visual	 da	 FUNDAHC	 são	 Prometo	 Bold	 e	 a	
Source	Sans	Pro,	escolhidas	para	representar	a	moder-
nidade	e	o	constante	desenvolvimento	da	Fundação.

A	Prometo	Bold	é	usada	na	construção	das	assinaturas	
da	marca,	enquanto	a	família	Source	Sans	Pro	deve	ser	
utilizada	 na	 aplicação	 de	 todos	 os	materiais	 textuais,	
combinando	qualquer	uma	das	suas	12	variações.

Prometo	Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789@!#$%¨&*()[]

Lorem ipsum  - dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ut molestie 
sem, eu lobortis ante. Nunc varius posuere lacus. Sed tempor luctus nisl 
at dapibus. Maecenas condimentum ligula ut lorem aliquet vehicula. 
Suspendisse ultrices libero et varius sagittis. Aliquam congue eros id lectus 
varius faucibus. Quisque quis justo id tortor interdum scelerisque in at nunc. 
Integer fringilla consequat fermentum.

Source Sans Pro
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APLICAÇÕES

A	marca	deve	ser	aplicada	preferencialmente	sobre	fun-
do branco ou em qualquer uma das cores institucionais 
da	paleta,	apresentadas	na	página	8.

As possibilidades de combinações possíveis estão apre-
sentadas	ao	lado	e	orientam	a	melhor	forma	de	aplica-
ção,	prezando	sempre	pelo	melhor	nível	de	contraste	e	
legibilidade da marca.
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APLICAÇÃO EM BOXES

Sempre	que	for	necessário	aplicar	a	marca	sobre	fundos	
onde	a	leitura	fique	prejudicada	-	cores	que	não	sejam	
as	 institucionais,	 fundos	com	baixo	contraste,	texturas	
ou	 fotografias	 -	 o	melhor	 recurso	 será	 a	 utilização	 de	
um	box	de	forma	a	preservar	a	marca.	A	cor	a	usada	nos	
boxes deve respeitar as orientações descritas em “Apli-
cações”,	na	página	11,	e	as	medidas	devem	obedecer	às	
mesmas	especificações	informadas	em	“Área	de	prote-
ção”,	na	página	15.

Exemplo	de	fundo	que	não	prejudica	a	
legibilidade.

Exemplo	de	fundo	onde	o		box	é	necessário	
para visibilidade da marca.
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USOS INCORRETOS

Para	manter	a	 identidade	da	marca,	o	 logotipo	nunca	
deverá	 ser	alterado,	 seja	nas	 suas	 cores,	diagramação	
ou	proporções.	 Verifique	os	usos	 incorretos	de	aplica-
ção	 e	 compare	 com	 a	 versão	 correta	 da	marca,	 como	
nos seguintes exemplos.

A	marca	foi	deformada

A proporção dos elementos 
foi	alterada

O	espaçamento	foi	alterado

A	cor	foi	alterada

Os	elementos	foram	
desorganizados

A	tipografia	foi	
alterada

Uso correto

Foi	aplicado	contorno	
sobre a marca

Foi	aplicado	efeito	sobre	a	
marca
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LIMITES DE REDUÇÃO

Reduzir	 demasiadamente	 a	marca	 pode	 dificultar	 sua	
leitura e o seu reconhecimento. Para que isso não ocor-
ra,	é	importante	seguir	as	recomendações	de	aplicação	
referente	ao	seu	tamanho,	respeitando	a	medida	míni-
ma	definida	para	o	uso	das	assinaturas,	evitando	preju-
ízos	na	visualização	em	diferentes	suportes.

Os limites de redução estão sujeitos ao processo utili-
zado,	à	qualidade	do	arquivo	aplicado	e	à	qualidade	da	
reprodução obtida.

29,7mm	x	6,7mm

10,9mm	x	2,5mm

21,7mm	x	12,5mm

2,5mm	x	2,5mm
21,7mm	x	4,8mm

8,2mm	x	1,3mm
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ÁREA DE PROTEÇÃO

A	 área	 de	 proteção	 serve	 para	 garantir	 a	 legibilidade	
da	marca,	 impedindo	que	 sua	visualização	 seja	preju-
dicada	por	outros	elementos	gráficos	no	espaço	ao	seu	
redor.

Para a assinatura principal e demais assianturas alter-
nativas	horizontais	e	verticais,	o	valor	estabelecido	para	
a	área	de	proteção	é	a	medida	da	letra	C	de	FUNDAHC.	

Para	o	símbolo,	a	área	de	proteção	é	determinada	pela	
medida do círculo menor que o compõe.
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PADRÃO VISUAL

Para	ampliar	as	possibilidades	de	identificação	da	mar-
ca,	 a	 Identidade	 Visual	 da	 FUNDAHC	 conta	 com	 um	
padrão	visual	que	pode	ser	utilizado	em	diferentes	su-
portes	gráficos	para	dar	reforço	e	versatilidade	às	apli-
cações.

O	 padrão	 visual	 foi	 construído	 utilizando	 os	 mesmos	
conceitos	e	elementos	utilizados	no	símbolo,	com	for-
mas	 circulares	 que	 formam	 o	 padrão	 disponibilizado	
nas 3 cores da paleta institucional.

Suas aplicações devem respeitar as mesma orientações 
descritas	em	“Aplicações”,	apresentadas	na	página	11.
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UTILIZAÇÃO DOS ARQUIVOS

LOGOTIPO 

RGB
Devem	ser	usados	quando	o	objetivo	é	a	leitura	em	dis-
positivos	eletrônicos,	como	sites,	redes	sociais,	vídeos,	
apresentações	em	meio	digital,		etc.	

CMYK 
Devem	ser	usados	em	materiais	de	impressão.

NEGATIVO/POSITIVO 
Para	usos	específicos.	Utilize	apenas	quando	as	versões	
coloridas não puderem ser utilizadas ou quando estas 
forem	mais	favoráveis	na	composição	visual.
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