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Apresentação

A Fadepe é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, 
reconhecida como fundação de apoio pelos Ministérios da Educação 
(MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Criada em 1995, com a finalidade de apoiar a execução de projetos de 
ensino, pesquisa e extensão, estabelecendo parcerias com entidades 
públicas e privadas, possui expertise em soluções para gerenciamento 
de projetos, proporcionando segurança e comodidade, que vai 
desde a formalização de propostas, até as contratações, aquisições, 
pagamentos e prestação de contas as agencias financiadoras.

Na estratégia de atuar como articuladora entre as demandas do 
setor produtivo e aplicação do conhecimento acadêmico, viabilizando 
competências e soluções para instituições públicas, privadas e do 
terceiro setor, estruturou-se a área de Negócios e Parcerias, com o 
compromisso de atender as demandas direcionadas à inovação, ciência 
e tecnologia. 
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Introdução

O Manual de Identidade Visual apresenta uma série de informações 
para garantir a integridade e fidelidade com a instituição junto ao 
público. Este manual visa estabelecer normas e orientações para a 
veiculação da marca, assinaturas e demais elementos gráficos.     
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Logomarca

Aplicação horizontal

Aplicação vertical 
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Cores

                CMYK                                              RGB

As cores não podem ser alteradas, 
ajustadas ou substituídas. A cor padrão 
é fundamental na identidade visual, sua 
utilização correta garante a integridade 
do conjunto símbolo/logotipo.

             C:100 M:85 Y:58 K:50                        R:24 G:38 B:55

             C:96 M:59 Y:16 K:1                            R:0 G:95 B:154

             C:1 M:18 Y:61 K:0                              R:253 G:213 B:120

             C:28 M:100 Y:100 K:32                      R:140 G:25 B:19

             C:47 M:38 Y:36 K:2                            R:151 G:150 B:152
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Conceito

A Fadepe, conforme consta em seu próprio nome (Fundação de Apoio 
e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão), é uma instituição 
cujo o objetivo maior é propor auxílio/apoio à gestão administrativa 
de Projetos que promovam desenvolvimento do ensino, pesquisa 
e extensão. Entendendo ainda que tais avanços estão diretamente 
relacionados à inovação e tecnologia, a Fadepe parte da seguinte 
verdade: propor o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão 
utilizando-se e incentivando a inovação e tecnologia. 
Assim, a logomarca ilustra a relação intima existente entre estes quatro 
pilares (ensino, pesquisa, extensão, inovação). 
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Conceito

Forma
 
Por mais que haja a correlação entre as grandezas já mencionadas, 
cada uma delas apresenta em si suas características e objetivos 
peculiares. Para representar este caráter de especificidade de cada 
pilar, a logomarca foi desenvolvida a partir de quatro quadrados 
distintos (cada um representando um pilar “independente”), que 
relacionados, formam um quinto quadrado maior.

Cores

As cores são utilizadas para reforçar a relação de especificidade de 
cada elemento que compõe o propósito da Fadepe enquanto Fundação. 
Sendo que:

          Amarelo/Dourado representa: Extensão

         Vermelho representa: Pesquisa

         Cinza representa: Ensino

         Azul representa: Inovação e tecnologia 
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Conceito

Efeitos de transição entre as cores

O efeito de transição entre as formas reforça a inter-relação entre os 
fundamentos da Fadepe. Além disso, simboliza a construção de um 
quinto valor a partir do ponto de interseção das quatro formas e cores 
no centro do quadrado maior.
Este quinto valor nada mais é que a colaboração da Fadepe na 
construção de um Brasil melhor sobre o prisma do ensino, pesquisa, 
extensão e tecnologia.
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Proporções e Medidas

A área foi determinada para evitar 
intervenções de elementos gráficos 
e tem como objetivo proporcionar a 
integridade da marca em caso de 
aproximações de outros elementos.

Observações 

- O espaçamento correto (x) é igual a 
metade da altura do lettering Fadepe, 
independente de suas dimensões.

- A malha construtiva é utilizada para 
reprodução manual da marca.

x

x

x

x
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Redução mínima 

          
            30mm

                        6mm

Deve-se manter a relação e proporção 
dos elementos. A redução mínima foi 
estabelecida de forma que a visibilidade 
e compreensão da marca seja 
preservada.
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Variantes de aplicação

   Aplicação amarela fonte azul

   Aplicação azul fonte azul
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Variantes de aplicação

Aplicação cinza fonte azul

Aplicação vermelha fonte azul
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Aplicação sobre fundos

Para manter a legibilidade da marca, 
recomenda-se a aplicação na cor 
padrão e para fundos escuros aplicar 
em negativo.
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Usos indevidos

Não distorcer, eliminar elementos, 
inserir contornos, alterar cores, alterar 
tipografia ou aplicar efeitos. 
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Tipografia

Gotham Rounded Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !@#$%¨&*

A logomarca é composta por uma 
família tipográfica, a fonte Gotham 
Rounded Medium.
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