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A composição representa a qualidade e 
excelência de ensino. A letra “F” dentro do 
círculo formada por triângulos mostra que a 
faculdade está sempre movimento, realizando 
atividade voltadas para educação. No caso do 
círculo representa a modernidade, início, meio e 
fim dos estudos. 

Quando olhamos um círculo, entendemos que ele 
se forma a partir de uma curva continua, o que 
expressa continuidade.

As fontes serifadas, somadas a um slogan deixam 
a impressão de união das letras e palavras, 
trazendo originalidade e credibilidade a marca.  

Marca vertical (preferencial)

A marca da FAMA
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Marca monocromática em positivo (preto) Marca monocromática em negativo (branco)

Marca em horizontal
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Deve-se manter uma área de proteção em torno da 
marca. Esse espaço representa a distância mínima 
entre a marca e qualquer outro elemento (design, 
texto ou outra marca).

A distância mínima deve ser respeitada conforme 
a representação ao lado.
Entretanto, para obter melhores resultados, 
recomenda-se utilizar sempre que possível, uma 
reserva maior que o mínimo solicitado.

Área de Proteção
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Para que seja mantida a integridade dos elementos 
e legibilidade da marca, é fundamental respeitar a 
sua redução máxima.

Ao lado, são sugeridas as dimensões mínimas para 
redução da marca, nos processos de impressão 
offset e digital.

Recomenda-se que o menor tamanho para 
reprodução não seja inferior a 50mm de largura.

Redução Mínima

50mm
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As cores oficiais para as reproduções gráficas da 
marca são os elementos de identificação mais 
representativos para a identidade visual.

O uso consistente das cores potencializa a comuni-
cação e gera reconhecimento e diferenciação por 
todos os seus públicos.

Encontram-se ao lado os tons exatos de cada cor 
para impressões em policromia (CMYK).

As versões da marca a uma cor devem ser usadas 
nas comunicações em preto e branco como uma 
exceção.

Cores e Aplicações

CMKY -  95 82 57 32
RGB - 29 53 69
Hex - #1d3545 
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Para aplicações em fundo escuro, deve-se optar 
por uma versão monocromática. Nessas situações, 
a marca deve ser aplicada exclusivamente nas 
cores preta (positivo) ou branca (negativo), pois 
qualquer outra cromia pode comprometer a carac-
terização da identidade visual.

Cores e Aplicações
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A marca FAMA não deve ser alterada, seja nas 
suas cores, diagramação ou proporções nem tão 
pouco ser sobre ou subposta por elementos 
gráficos, linhas etc. Abaixo, alguns exemplos de 
erros que não podem ocorrer. Certifique-se de que 
a marca seja reproduzida com fidelidade.

Permissões e Proibições

Não alterar a cor Não alterar o tamanho
dos elemntos

Não distorcer

FAMA
EDUACAÇÃO SUPERIOR

Não alterar a fonte

Não usar a versão
de contorno

EAD
Não usar outra assinatura
formando uma nova marca
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As aplicações da marca em fotografias são 
permitidas, desde que sua visualização não seja 
prejudicada. A marca deve ser aplicada uma única 
vez na imagem. A escolha da imagem deve ser 
adequada aos valores e objetivos da empresa.

Permissões e Proibições
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Como tipografia principal, estabelecemos a 
família tipográfica Sheherazade. Ela poderá ser 
utilizada em seus mais variados corpos, sempre 
respeitando a hierarquia da informação a ser 
construída.

Para títulos e destaques em textos, a Claredon FS 
deverá ser utilizada como forma de destacar-se 
como informação principal.

Caso haja necessidade, estarão disponíveis as 
variações para utilização em destaque ou textos 
pontuais, como em gráficos, legendas ou créditos 
de fotos.

Tipografia Utilizada

www.fontspring.com/fonts/fontsite/clarendon-fs/clarendon-fs-medium

www.fontzillion.com/fonts/sil-international/scheherazade
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O papel timbrado é um documento que transmite 
credibilidade e profissionalismo e é geralmente 
utilizado para declarações, contratos, cartas e 
orçamentos. O modelo possui a marca, endereço, 
site e telefone da Faculdade FAMA. 

Papel Timbrado






