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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Cultura Artística tem por 

objetivo trabalhar pela articulação das 

iniciativas relacionadas às artes na 

instituição, incentivando e apoiando ações e 

projetos. Visa fortalecer a cultura artística, 

compreendida como dimensão inalienável 

da vida universitária, buscando criar 

estratégias para o incremento da produção 

estética nas diversas linguagens das artes, 

estimulando a reflexão crítica sobre esta 

mesma produção.



APLICAÇÃO
DA MARCA

A marca da Secult-Arte é a sua assinatura 

institucional e deverá ser aplicada de 

acordo com os padrões apresentados neste 

manual, sem distorções ou variações do seu 

desenho original. A marca deve ser 

respeitada  para obter uma reprodução fiel 

e correta.



Dê preferência à aplicação da 

marca em fundo branco.

APLICAÇÃO
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APLICAÇÃO
DA MARCA

Dê preferência à aplicação da 
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APLICAÇÃO
DA MARCA
COM TEXTO Dê preferência à aplicação da 

marca em fundo branco.

Este projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura Artística

da Universidade Federal do Ceará através do Programa de

Promoção da Cultura Artística (Bolsa-Arte).
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AREJAMENTO

A medida da área mínima de proteção é a altura

definida da letra “C” da palavra “Secult” da logo.

x = área mínima de proteção

x

x

x

x

Para facilitar a leitura e proteger a marca de 

interferência de outros elementos, deve 

sempre haver um espaçamento mínimo 

entre a marca da Secult-Arte e títulos, 

textos, imagens e margens dos materiais 

impressos.



USOS
INCORRETOS

Ao comunicar a marca da Secult-Arte, é 

fundamental ser consistente para preservar 

a sua integridade e credibilidade, além de 

garantir a sua perfeita leitura. Por isso, 

nunca faça uma aplicação que não esteja de 

acordo com os padrões determinados neste 

manual.



Não distorcer vertical ou

horizontalmente a marca

Não aplicar sombra ou

outros recursos gráficos

Não aplicar a marca sobre

fundos que não favoreçam a leitura

USOS
INCORRETOS



Não criar cores ou combinações de cores

 diferentes das previstas neste Manual

Não mudar a tipografia da marca

Jamais reconstrua a marca. 

Utilize apenas os originais 

fornecidos pela Secult-Arte.

USOS
INCORRETOS



RESTRIÇÕES DE 
APLICAÇÃO

Utilize a marca em traço em uma cor 

somente em último caso, quando houver 

restrições de cores e impressão.

Sobre fundo preto



REDUÇÃO
MÍNIMA

Para manter a perfeita legibilidade e 

qualidade de reprodução, a marca Secult-

Arte deve possuir, no mínimo, 17mm em 

impressões de qualquer material gráfico.

No caso de aplicação em tela, a logo deverá 

ter, no mínimo, 200 pixels.

O texto que acompanha a logomarca

deve possuir, no mínimo, 10pt.

17mm 200 px

Este projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura Artística

da Universidade Federal do Ceará através do Programa de

Promoção da Cultura Artística (Bolsa-Arte).



PALETA
DE CORES

Branco

CMYK 67/41/20/0

RGB 109/141/178

WEB #6d8db2

CMYK 90/81/59/32

RGB 32/53/68

WEB #203544

Azul escuro

Azul claro



TIPOGRAFIA

Gadugi Negrito
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Gadugi Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

HANDBRUSH_CRE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789



IMPORTANTE

Para aplicação e reprodução da logo, 

devem-se utilizar sempre os arquivos 

eletrônicos disponibilizados no blog do 

PPCA, evitando redesenhar a marca ou 

digitalizá-la a partir de impressos.
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