


LOGOMARCA



A  FAPG é uma fundação da APG do Ita,
Fundação de Apoio à Pesquisa de Pós-
Graduandos, logo a sua logomarca é uma
derivação da logomarca da APG do ITA,
mantendo a apresentação bem semehante,
seguindo as cores e a fonte para APG.  AAA

A letra F, vem abraçando as letras APG,
demonstrando a união e a cooperação da
entidade.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

É de vital importância seguir os procedi
mentos deste manual de identidade visual,
para manter uma padronização visual
consistente, e que agregue valores de
confiança e qualidade.AAAAAAAAAAAAA

Apresentação



A logomarca deverá ser usada somente
na vertical.

As proporções da logomarca:
* o texto tem altura  e encaixado no espaçox
delimitado de y.
* a altura do da logo é 17 vezes a medida , x
que é a altura do texto.
* o espaço entre a logo e o texto é de ½ de .x
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Assinatura Institucional
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A logomarca completa  poderá chegar a 
redução mínima de 20,6mm x 40mm. 
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Logomarca
Redução Mínima



Logomarca
Cores Institucionais

As cores empregadas na identificação da
FAPG - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
DE PÓS-GRADUANDOS, são:AAAAAA
o amarelo - Pantone 7406-C  AAAAAAAAA
e o azul - Pantone 287-C

A fidelidade na reprodução das cores é 
fundamental para garantir a consistência
da Identidade Visual. Verifique sempre as
tonalidades comparando-as com a escala
Pantone Formula Guide.

AMARELO  INSTITUCIONAL AZUL INSTITUCIONAL APLICAÇÕES

Escala Pantone 7406 C 287 C Impressões Gráficas

CMYK C 00  M 20  Y 100  K 00 C 100  M 72  Y 02  K12 Impressões Gráficas /Policromia

RGB R 248  G 195  B 00 R 09  G 61  B 125 TV / Vídeo / Multimídias

Películas Adesivas Amarelo Médio 116 C Azul 288 C Fachada/Tóten



Na impossibilidade de uso dos meios de
reprodução eletrônica, deverá ser utilizado
o diagrama ao lado, no qual a retícula de
módulos quadrados orienta na construção
da logomarca.AAAAAAAAAAAAAAAAAA

13 módulos

8 módulos

Logomarca
Malha Construtiva



Logomarca
Fonte Corporativa

As famílias tipográficas escolhidas para
a Identidade Visual da FAPG, são: a

 e a complementar  ArialERAS BOLD ITC
Narrow Bold .AAAAAAAAAAAAAAAA

O uso dessas famílias tipográficas, estão
previstas também, para aplicações nos 
demais textos (anúncios publicitários, cartas
endereços de papelaria institucional, títulos
e textos de formulários, etc.).AAAAAAAAAA



FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS

Quando houver limitações quanto ao
número de cores disponíveis em um
determinado processo gráfico, deverá ser
empregada a versão monocromática da
logomarca. Onde o azul deverá ser
substituído por preto 100% e o amarelo
por preto 40%.AAAAAAAAAAAAAAAAA

A logomarca deve ser usada nas cores
institucionais, em fundo branco, porém,
ela também poderá ocorrer em negativo.
Quando o fundo for impresso em uma
cor, preto 100%, a logomarca será em
branco onde é azul e cinza 40% onde é
amarelo.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Logomarca
Versão Monocromática



FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS
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Ao redor da logomarca deve existir uma
área livre de interferência de outros
elementos gráficos, para preservar sua
integridade e legibilidade.  A este espaço
chamamos de “arejamento” da logomarca.
Este espaço mínimo de arejamento é
igual a “ ”,  que é a medida de ½ da alturay
da logomarca. AAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Logomarca
Arejamento da Logomarca



FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS

Aplicação sobre fundo branco

Aplicação sobre fundo azul-marinho

Logomarca
Aplicações sobre fundos



Logomarca
Aplicações sobre fundos

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS

Aplicação sobre fundo preto

Aplicação sobre fundo amarelo-escuro



Logomarca
Aplicações sobre fundos

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS

Aplicação sobre aço inóx

Aplicação sobre texturas coloridas retirar o texto



Aplicação sobre texturas coloridas, retirar o texto

Aplicação sobre texturas coloridas, retirar o texto

Logomarca
Aplicações sobre fundos



PAPELARIA



Papelaria
Cartão de Visita

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOSa
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A logo no cartão deverá ter a medida de
1/3 da altura do cartão. Mantendo o areja
mento, onde para a medida padrão de
90mm x50mm do cartão, o arejamento
tem 1/6 da altura ( ) .c AAAAAAAAAAAAA
Posicionar a logo na parte superior esquer
da do cartão. AAAAAAAAAAAAAAAAAA

O nome deverá ser posicionado na parte
superior direita. Fonte Arial Narrow Bold, 
corpo 9, centralizado e na cor azul
institucional.AAAAAAAAAAAAAAAAAA

As faixas amarela e azul, respectivamente:
fio de espessura  e , tem0,5mm 0,7mm
início na medida (  ).c AAAAAAAAAAAAAA

Fonte para o endereço: Arial Narrow
Bold, corpo 7, centralizado e na cor azul
institucional. AAAAAAAAAAAAAAAAAA

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS

Tel: 55 (0**12) 3947 6965 - www.fapg.org.br - fapg@ita.br

O cartão de visitas poderá ser confeccio
nado também na cor azul institucional,
alterando as cores da logo conforme
previsto em Logomarca sobre Fundos.



Papelaria
Envelope Ofício

A logomarca no envelope ofício (114mm
x 229mm), deverá ter a medida mínima,
e estar posicionado no canto superior
esquerdo, mantendo o arejamento confor
me a regra.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

As faixas amarelo e azul, respectivamente
tem as medidas de 1,0mmx213,0mm e
1,5mmx213,0mm, iniciando a partir da
medida , altura da logo. b AAAAAAAAAAA

Fonte para o endereço: Arial Narrow 
Bold, corpo 12, centralizado na cor azul
institucional.AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS
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Papelaria
Envelope Tipo Saco

A logomarca no envelope tipo saco (240mm
x 325mm), deverá ter a medida 44mm x
23mm, e estar no canto superior esquerdo,
mantendo o arejamento conforme a regra.

As faixas amarelo e azul, respectivamente
tem as medidas de 1,0mm x 218,0mm e
1,5mm x 218,0mm, iniciando com a medida

, altura da logo.b AAAAAAAAAAAAAAAAA

Fonte para o endereço: Arial Narrow Bold,
corpo 12, centralizado e  na cor azul
institucional.                             AAAAAAAA

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS
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Papelaria
Papel timbrado

A logomarca no papel timbrado tamanho
A4 (210mm x 297mm), deverá ter a medida
mínima, e estar no canto superior esquerdo,
mantendo o arejamento conforme a regra. A

As faixas amarelo e azul, respectivamente
tem as medidas de 1,0mm x 190,0mm e
1,5mm x 190,0mm, iniciando com a medida

, altura da logo.                                        b A

Fonte para o endereço: Arial Narrow Bold,
corpo 12, centralizado e na cor azul
institucional.                                               A

Tel: 55 (0**12) 3947 6965 - www.fapg.org.br - fapg@ita.br
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FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE PÓS-GRADUANDOS
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