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o que é?
o ganjaço é um evento cultural
sem fins lucrativos realizados 
por alunos de diversos cursos 
da ufg.

com intuito de disseminar 
diferentes campos da cultura 
regional através de 
apresentações musicais, 
workshops, graffiti, tatuagem, 
feira gastronômica e outros.

conceito
nesta terceira edição do evento, foi escolhida 
uma linha visual lúdica e psicodélica.

Fazendo uso de cores vibrantes, texturas, 
formas geométricas, formas fluidas, tipografia 
conceitual e ilustração com o objetivo de 
influenciar o público a ter uma percepção 
diferente, se assemelhando ao mundo dos 
sonhos.
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guia visual | logo

esta é a versão principal do logo, devendo ser usada sempre que possível como primeira opção nas 
aplicações digitais e impressas.
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guia visual | logo simplificado

esta é a versão simplificada do logo, deve ser usada quando houver restrição técnica de aplicação da 
versão principal. essa versão possibilita a aplicação das cores institucionais.
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guia visual | mascote

o mascote do evento pode ser aplicado tanto em peças institucionais digitais e impressas como em  
produtos para merchan. deve-se manter os elementos da composição, como formas, cores etc.
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guia visual | símbolo

o símbolo é usado como elemento de apoio em peças digitais ou impressas. não usar em peças em que o 
mascote for aplicado.
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guia visual | margem de segurança

o logo possui uma margem de segurança equivalente à metade da altura da letra “j”.
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guia visual | redução máxima

quando reduzido de forma drástica, o logo deve ser aplicado em sua forma simplificada.
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144px

4cm



guia visual | usos incorretos

em geral, não aplicar de nenhuma forma que não condiza com a apresentada neste manual.
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não expremer

não rotacionar

não inclinar não aplicar efeitos

não mudar orientação
não aplicar em 

cores não institucionais



guia visual | cores

as cores principais devem ser usadar primordialmente em textos e elementos de composição. para 
evitar repetição exacerbada de cores, é permitido uso de todas as cores do espectro cromático nas 
redes sociais, buscando sempre composições de cores complementares ou análogas.

11

m:25% y:100 
#D5B30A

c:45% m:100 
#82007E

c:65% y:100 
#85B037

cores principais



guia visual | tipografia

a identidade visual do evento é constituída por 2 famílias tipográficas, sendo uma delas com dois 
pesos distintos. 
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mesquite - títulos

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
.,;:!?$%¨&*()[]{}”’ºª´`

bebas neue regular - textos longos

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
.,;:<>/|\~^´`?![]{}()@#$%¨&*-_
=+ªº°¹²³£¢¬§

bebas neue bold - textos curtos

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
.,;:<>/|\~^´`?![]{}()@#$%¨&*-_
=+ªº°¹²³£¢¬§



aplicações



aplicações | cartaz
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aplicações | flyer



aplicações | camiseta
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aplicações | copos
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aplicações | redes sociais
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