
Engenharia de Produção - UFSM
Manual da Identidade Visual



Apresentação

Este é um manual da identidade visual do redesenho da marca do curso 
de Engenharia de Produção da UFSM. 

O redesenho da marca foi solicitado pela coordenação do curso por não 
a considerar satisfatória, e por não apresentar uma boa imagem do 
curso. Foi pedido que a simbologia e as cores fossem mantidas, porém o 
desenho dela sendo mais formal e limpo.

Neste estão inclusas algumas normas da utilização da marca, as quais 
devem ser respeitadas. Também há algumas sugestões de aplicações em 
materiais para o uso dos vinculados ao curso, estes não necessitando 
serem aplicados.

Esta marca foi desenvolvida pelos projetistas Bruna Luz Vieira, Catherine 
Rosa, Jonas Beltrame e Mariana Michelotti Bolzan, representando a 
Projetar Empresa Júnior de Desenho Industrial.
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Leiaute da Marca



A marca é composta por Símbolo e Logotipo. 

O Símbolo é constituído por três elementos: a engrenagem, o alvo e a 
flecha. A engrenagem representa as engenharias e está na parte inferior, 
simbolizando a base do curso. O alvo representa o objetivo e a otimização, 
enquanto a flecha significa melhoria progressiva, ambas as formas estão 
relacionadas ao conceito do curso. A partir desses elementos, criou-se um 
símbolo compacto, limpo e de fácil visualização.

Para o Logotipo utilizou-se o padrão sugerido no guia de diagramação para 
marcas vinculadas a UFSM, desenvolvida pela aluna do Desenho Industrial 
Imaruí Lima, orientada pelo professor Máucio. A fonte é a Zapf Humanist 
BT Roman, ele é todo em caixa alta.

O Padrão cromático da marca é dado pelo laranja e pelo cinza chumbo, 
por serem cores relacionadas ao curso e por já haver uma identidade ligada 
a ele.

Memorial Descritivo

1. Símbolo

2. Logotipo



Alfabeto

A ZapfHumnst Bt é uma fonte inspirada no estilo romano e sem serifa. Ela 
possui curvaturas que dão dinamicidade, clareza e fácil leitura, inclusive em 
tamanhos muito pequenos.

Essa fonte foi utilizada por ser sugerida no guia de diagramação para marcas 
vinculadas a UFSM, desenvolvida pela aluna do curso de Desenho 
Industrial Imaruí Lima, orientada pelo Professor Máucio.

ZapfHumnst BT Roman
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



Padrão Cromático

RGB: 242/101/49
CMYK: 0/75/90/0
Pantone Orange 021 C

RGB: 66/89/104
CMYK: 33/4/0/72
Pantone 7546 C



Versões Diagramacionais

Foram definidas duas 
diagramações. Uma 
delas é a centralizada, 
sendo essa a principal 
utilização como marca 
do curso. A outra é a 
horizontal, que foi criada 
para ser aplicada no site 
do curso, porém pode-se 
também aparecer em 
outros materiais.

1. Diagramação Centralizada

2. Diagramação Horizontal



Versão em Cinza



Versão em Preto



Versão em Negativo



Versão em Negativo



Modulação

1 modulo = Altura da palavra “UFSM”

1 mod de espaçamento 

1 mod de espaçamento 

1/2 mod de espaçamento 
Alinhados a esquerda

1/2 mod de espaçamento 
1 mod de espaçamento 

1 mod de espaçamento 

Centralizado



Margens Mínimas

1 modulo = Altura da palavra “UFSM”

1,5 mod de espaçamento 

1,5 mod de espaçamento 

2 mod de espaçamento 

1,5 mod de espaçamento 



Teste de redução

4 cm 3 cm 2 cm5 cm

4 cm 3 cm 2 cm 1 cm



Proibições

Quanto a Forma

1. As diagramações permitidas são 
apenas duas, ou seja, todos os outros 
tipos não são usuais.

2. Não é permitida a deformação da 
marca, tanto horizontal quanto verti-
cal.



Quanto a marca e fundo

1. A marca com as cores principais 
pode ser usada apenas com o fundo 
branco ou no máximo 10% de preto 
e do pantone 7546 C. Qualquer 
outras cores estão estritamente proibi-
das

2. A Marca em preto e em escala de 
cinza são usuais enquanto houver 
contraste entre eles

Proibições



3. A Marca na cor branca é utilizada 
nas cores Laranja (Pantone Orange 
021 C), Cinza Chumbo (Pantone 
7546 C), Cinza (75% de preto) e 
Preto, em opacidades que não com-
prometam sua legibilidade. Todas 
outras cores não são usuais.

Proibições



Sugestões de Aplicações



Camisa Pólo



Camisetas



Casaco



Pasta de Plástico



Mochila



Pasta de Papel

Frente Verso

Frente



Caneta



Papel de Parede (PC)



Centro de Artes e Letras - UFSM
Avenida Roraima, 1000, Prédio 40
Bairro Camobi, Santa Maria - RS
CEP: 97105-900

projetar@gmail.com
(55) 9671 6630


