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A marca comemorativa de 20 anos da FAMA baseia-se nos conceitos de qualidade, 
tradição, experiência, arrojo e modernidade da faculdade. Ela transmite jovialidade e 
irreverência para a instituição, se identificando ao cotidiano imediatista dos universitários 
mais jovens e até mesmo os mais maduros que vivem conectados. 

As cores utilizadas para a criação do selo comemorativo foi o dourado que significa 
sabedoria interior e qualidade, usado com o azul da própria FAMA sugere credibilidade 
e sucesso. Por fim, a junção das duas cores com o branco cria uma impressão de 
elegância.   

As tipografias garantem legibilidade ao logo. A fonte aplicada na escrita de 20 anos é 
conhecida como fantasia ou decorativa. Já as demais são serifadas, que mantem a origina-
lidade do logotipo da FAMA.
 

A MARCA DE 20 ANOS DA FAMA
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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 
off¬set 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).

Cores e Aplicações CMKY -  95 - 82 - 57 - 32
RGB - 29 - 53 - 69
Hex - #1d3545 

CMKY -  12,5 - 30,47 - 82 - 0
RGB - 215 - 182 - 83
Hex - #D7B653 

CMKY -  5,47 - 9,38 - 51,56 - 0
RGB - 241 - 229 - 151
Hex - #F1E597

CMKY -  41,02 - 70,7 - 96,09 - 6,64
RGB - 141 - 96 - 41
Hex - #8D6029

CMKY -  9,77 - 44,92 - 78,13 - 0
RGB - 210 - 158 - 84
Hex - #D29E54
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Para aplicação em fundos escuros ou que não 
ofereçam suficiente contraste para destaque das 
cores da marca, deve ser criado um box branco, 
em torno da mesma seguindo as proporções 
estabelecidas como área de proteção gráfica neste 
manual.

O selo de 20 anos da FAMA não deve-se usar nas 
formas negativa (branco) e positiva (preto).  

Aplicações sobre fundos
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A marca 20 ANOS FAMA não deve ser alterada, 
seja nas suas cores, diagramação ou proporções nem 
tão pouco ser sobre ou subposta por elementos 
gráficos, linhas etc. Ao lado, alguns exemplos de 
erros que não podem ocorrer. Certifique-se de que 
a marca seja reproduzida com fidelidade.

Permissões e Proibições
anos202020202020

Não alterar a cor Não alterar o tamanho
dos elemntos

Não distorcer

FAMA
EDUACAÇÃO SUPERIOR

anos202020202020

Não alterar a fonteNão distorcer

Não rotacionar

EAD
Não usar outra assinatura
formando uma nova marca

anos202020202020
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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. No caso da 
numeração foi utilizado a família tipográfica 
Lakeshore. Elas podem ser utilizadas 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

www.befonts.com/lakeshore-brush-font.html

lakeshore brush 
abCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 
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Diante da importância das redes sociais, criar uma 
capa e perfil de acordo com a campanha em ação 
é essencial. Para isso, produzimos o perfil e capa 
do facebook relacionado a campanha de 20 anos 
da faculdade FAMA.

Perfil e Capa de facebook
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O selo é feito para marcar um período de uma 
forma importante. Por esse motivo, este selo será 
utilizado para lacrar os envelopes da instituição.

Selo para envelope
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Neste caso, seguindo todo layout da campanha o 
adesivo de estacionamento permite a identificação 
do docente, administrativo ou aluno.  

Adesivo de estacionamento
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A assinatura de e-mail faz parte da identidade 
corporativa da FAMA e dá a sensação de uma 
maior credibilidade e profissionalismo. Com isso, 
ela também reforça a organização que você 
pertence e quem você é.

Assinatura de e-mail 






