MANUAL DE
NORMAS
GRÁFICAS

ÍNDICE

Índice

2

Logótipo

3

Grelha de Construção

4

Margens de Segurança

5

Cores (positivo/negativo)

6

Fundos Gráficos

7

Tipografia

8

Proteção da Marca

9

Reduções Máximas

10

2

LOGÓTIPO

O logótipo é o elemento principal da identidade gráfica da Associação de Física
da Universidade de Aveiro (FISUA).

O logótipo é exclusivo desta instituição e foi expressamente desenhado,
prevendo ao nível cromático, uma aplicação flexível.
O logótipo deve ser utilizado em todas as aplicações gráficas na sua versão
original e reproduzido a partir da arte final.
O logótipo não deve nunca ser redesenhado, as suas proporções alteradas ou
de alguma forma modificado.
Este manual é um instrumento de trabalho , ilustrando e definindo as
utilizações da identidade gráfica da FISUA e esclarecendo eventuais dúvidas
quanto à sua aplicação.
A identidade foi construída como um todo, pelo que o conjunto dos seus
elementos, sejam eles de cor, tipografia ou composição, concorrem para a
construção de uma coerência gráfica. De forma a garantir esta coerência, as
normas contidas neste manual devem ser respeitadas.
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GRELHAS DE CONSTRUÇÃO
Estas diretrizes mostram a grelha usada para estabelecer a relação entre os
elementos que compõem a marca.
Esta relação cuidadosamente estudada, representa a base do sistema de
identidade, nunca devendo ser alterada na sua proporção.
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MARGENS DE SEGURANÇA
A impressão do logo deverá contemplar uma margem de segurança no seu
contorno de forma a ficar bem visível. Não serão admitidas sobreposições de
imagens ou texto sobre o logo da FISUA.
Para garantir uma representação correta do logótipo deverá manter-se um
espaço suficiente entre o mesmo e outros elementos gráficos ou margens. Esta
regra representa as margens mínimas aconselháveis.
Sempre que possível devem ser aumentadas.
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CORES (POSITIVO/NEGATIVO)
O logo encontra-se disponível em duas cores:
- preto (positivo) - para aplicar em fundos claros
- branco (negativo) - para aplicar em fundos escuros
Não será admitida a impressão do logo noutras cores. Se a sua utilização
noutras cores for necessária poderá ser requerida desde que garanta uma
correta leitura e reconhecimento da marca. Para o efeito, deverá ser
apresentada prova para aceitação e reconhecimento por parte da direção da
FISUA.
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FUNDOS GRÁFICOS
Na utilização sobre fundos gráficos, deverá ter-se em atenção que estes
permitam a manutenção da legibilidade do logótipo, quer a positivo quer a
negativo.
As imagens representam alguns exemplos que respeitam a integridade e
legibilidade da marca.
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TIPOGRAFIA

“FISUA”

| Maiúsculas | tamanho 80 | Fonte: Xcelsion Italic

“desde 1993”

| Minúsculas | tamanho 24 | Fonte: Xcelsion Italic

“associação de física da universidade de aveiro”

| Minúsculas | tamanho 24 | Fonte: Nasalization

Poderá igualmente ser feita a reconstrução
deste logótipo seguindo as normas da tipografia
acima descritas, com estes tamanhos, múltiplos
ou submúltiplos dos mesmos, mediante a
apresentação duma impressão de prova para
aprovação por parte da direção da FISUA.
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PROTEÇÃO DA MARCA
A marca é um elemento fundamental na comunicação com as diversas
audiências. A adulteração da marca prejudica a forma como ela é comunicada
e percebida, pelo que a marca deve ser sempre reproduzida de forma
consistente e de acordo com as regras deste manual.
As construções aqui representadas são exemplos de situações que não devem
ocorrer na aplicação da marca.
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REDUÇÕES MÁXIMAS
O logótipo só poderá ser reduzido a uma dimensão que não implique a perda
total ou parcial da sua identificação visual.
A redução máxima recomendada para logótipo é de 70 mm para a largura
sendo os restantes elementos reduzidos proporcionalmente.
Para manter a legibilidade da marca, esta nunca deve ter um tamanho inferior
ao aqui representado. Para sistemas de reprodução de menor definição será
necessário um tamanho maior para manter a legibilidade. Estas situações
devem ser revistas pontualmente.
Não existe tamanho máximo para a utilização da marca.
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