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Neste manual de identidade visual da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de 

Física da Universidade de São Paulo serão oferecidas soluções e orientações técnicas 

para utilização do logo e elementos gráficos em criações gráficas.
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ÁREA DE PRESERVAÇÃO
Ao utilizar o logo respeite a área de 
preservação conforme diagrama ao lado.

DIMENSÃO MÍNIMA
Para materiais impressos utilize no mínimo a dimensão 
apresentada ao lado preservando proporcionalmente 
sua altura. O mesmo vale para materiais digitais. 
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APLICAÇÃO
Fundo claro.

APLICAÇÃO
Fundo escuro.
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LOGO 08

APLICAÇÃO
MONOCROMÁTICA

APLICAÇÃO
MONOCROMÁTICA

Fundo claro.

Fundo escuro.
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APLICAÇÕES SOBRE OUTROS FUNDOS
Sugestões para aplicações em outros 
fundos.
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SÍMBOLO
Para aplicações especiais e complementares, o 
símbolo do logo pode ser aplicado separadamente 
do logo. Como centro de marca d’água, uniforme, 
brindes, rodapé, entre outros.
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USOS INDEVIDOS
Estes exemplos ilustram aplicações 
indevidas do uso do logo. Seguir as 
instruções deste manual preservam a 
qualidade e padronização da comunicação.

Não aplicar sombras e/ou efeitos. Não utilizar outline. Não alterar as cores.

Não reposicionar elementos. Não distorcer. Não distorcer.

Não utilizar fundos com pouco contraste, 
utilize somente os sugeridos neste manual.

Não desmembrar. Não alterar a tipologia.

Não rotacionar. Não alterar elementos. Não inserir elementos.
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PALETA DE CORES PRIMÁRIAS
Referências para utilização na 
confecção de materiais gráficos.

CMYK: 0 / 86 / 67 / 48
RGB: 144 / 39 / 42
#90272A
PANTONE® 207 C

CMYK: 0 / 0 / 0 / 85
RGB: 109 / 110 / 113
#6D6E71
PANTONE® BLACK 85%
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PALETA DE CORES SECUNDÁRIAS
Referências para utilização na 
confecção de materiais gráficos.

Cores secundárias para marketing e design

#231F20

#4D4D4F

#808285

#6E1618

#A73134

#BE3A3E

#D54347

#F79F9E

#FEE7DC

#D3B9B0

#DDCBC4

#E8DEDA

#BBBDC0

#D1D2D4

#E6E7E8
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FAMÍLIAS TIPOGRÁFICAS
Utilize as famílias tipográficas deste manual para 
textos em geral.

Para fazer o download da fonte Eau Sans, acesse:
http://www.fontsquirrel.com/fonts/Eau

Eau Sans Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Eau Sans Book Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Eau Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Eau Sans Bold Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Eau Sans Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Eau Sans Black Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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TÍTULO DO TRABALHO
Subtítulo

Título da Seção 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse facilisis elit 
ut cursus mollis. Suspendisse erat tortor, semper a dignissim non, tempus vitae 
nibh. Phasellus dapibus at dui ut rhoncus. Nam quis finibus leo, sit amet 
vulputate est. Integer a purus quis tellus hendrerit consequat a vel erat. Nulla sit 
amet ligula id libero porta vulputate. In sodales, felis id euismod finibus, libero 
mi imperdiet tortor, nec eleifend tortor augue quis sapien. In sit sit amet 
vulputate est amet quam ligula.

Curabitur ut sodales lectus, vitae cursus elit. Aliquam scelerisque orci nunc, in 
congue lectus vulputate in. Ut tempor, risus ut tempor volutpat, mauris eros 
suscipit ante, ac condimentum nulla massa sit amet risus. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar cursus neque, vitae tempus tellus 
convallis condimentum. Nulla euismod sit amet tellus eget posuere. Cras eu 
metus iaculis, viverra neque id, rhoncus purus. Nulla congue scelerisque lacus a 
sollicitudin. Cras quis laoreet sem. Nunc tempus, risus et faucibus pretium, tellus 
ante vestibulum velit, eget iaculis felis odio in tortor. Aliquam condimentum 
dignissim elit quis sagittis. Duis eget turpis scelerisque lacus hendrerit blandit.

Integer ultricies nec risus et pharetra. Sed sed ante dapibus, tincidunt justo ut, 
vulputate felis. Nunc justo velit, porta condimentum dictum nec, pellentesque 
vitae lacus. Maecenas lobortis, libero nec pulvinar fringilla, risus mi feugiat urna, 
euismod placerat magna diam sed tellus. Curabitur congue, ipsum at vulputate 
porttitor, turpis eros pretium augue, nec pulvinar sem tellus vel tortor. Nulla id 
ante porta, luctus erat eu, tempus quam. Pellentesque in luctus enim, vitae 
imperdiet diam.

Título da Seção 2

Título 1 descrição da imagem: Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Suspendisse facilisis 
elit ut cursus mollis.

Título 1 descrição da imagem: 
Sed id congue lectus. Integer 
varius molestie lectus, sit amet 
lobortis leo accumsan mattis. 

Título 2 descrição da imagem: 
Sed id congue lectus. Integer 
varius molestie lectus, sit amet 
lobortis leo accumsan mattis. 

Título 2 descrição da imagem: 
Sed id congue lectus. Integer 
varius molestie lectus, sit amet 
lobortis leo accumsan mattis. 

Título 2 descrição da imagem: Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Suspendisse facilisis 
elit ut cursus mollis.

Fig.1 - Descrição figura

Fig.4 - Descrição figura

Título da Seção 3

Fig.2 - Descrição figura Fig.3 - Descrição figura

Pellentesque quis consequat arcu. Sed nec urna turpis. Phasellus tincidunt urna 
non quam posuere rutrum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis 
in faucibus. Fusce libero mauris, pellentesque nec placerat vitae, vehicula eget 
ex. Quisque pharetra augue quis leo lacinia, id dapibus arcu laoreet. Vestibulum 
odio lorem, laoreet ac ultricies eu, cursus nec nibh. Suspendisse at finibus purus.

Pellentesque quis consequat arcu. 
Sed nec urna turpis. Phasellus 
tincidunt urna non quam posuere 
rutrum. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Fusce libero mauris, 
pellentesque nec placerat vitae, 
vehicula eget ex. Quisque 
pharetra augue quis leo lacinia, id 
dapibus arcu laoreet. Vestibulum 
odio lorem, laoreet ac ultricies eu, 
cursus nec nibh. Suspendisse at 
finibus purus. Praesent sit amet 
diam fermentum, rutrum mauris 
vel, egestas elit. Título 1 descrição da imagem: Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Suspendisse facilisis consectetur  
elit ut cursus mollis.

Título da Seção 5

Fusce at malesuada ipsum. Sed condimentum eros tristique risus vestibulum 
consectetur. Aenean luctus dui et dui luctus, et pharetra lorem pulvinar. 
Maecenas accumsan erat lorem. Proin consectetur eget magna vitae malesuada. 
Pellentesque nisl turpis, tincidunt eget feugiat eu, condimentum vel risus. Sed ac 
commodo leo. Nam nec enim dapibus, rhoncus nisl eu, aliquet erat. Duis 
dignissim, nisi sit amet blandit vehicula, purus mi efficitur mi, sed volutpat dui 
mi et felis. Donec nec vehicula elit. Nulla aliquet pellentesque quam, vel luctus 
enim pellentesque ac.

Fig.5 - Descrição figura

Título da Seção 4

Título da Seção 6

Donec sed rutrum leo, eget consequat 
purus. Sed fringilla et tellus eu bibendum. 
Aliquam dolor libero, laoreet ac lectus 
consequat, gravida luctus orci. Curabitur 
bibendum interdum nisi, sit amet venenatis 
odio luctus id. Praesent fringilla, tortor 
commodo vehicula vestibulum, est neque 
egestas nunc, vitae sagittis est ligula ut 
quam. Donec non egestas dolor. 
Vestibulum convallis eleifend libero lacus 
sed commodo.

Fig.6 - Descrição figura

Pellentesque a velit malesuada, tempor massa nec, consectetur purus. Donec 
condimentum leo vitae tempus volutpat. Nullam faucibus magna bibendum 
metus aliquam, ac aliquet justo venenatis. Fusce ac velit fringilla metus bland.

References

Praesent fringilla, tortor commodo vehicula vestibulum, est 
neque egestas nunc, vitae sagittis est ligula ut quam. Donec 
non egestas dolor. Vestibulum convallis eleifend libero lacus 
sed commodo.

Financial Support

ORIENTAÇÕES PARA DIAGRAMAÇÃO
Siga as orientações desta página para 
obter uma diagramação de materiais 
padronizada.

Fonte Eau Sans Book
Cor primária cinza:

Para preservação de um 
espaçamento entre letras e palavras 
uniforme, dê preferência pelo 
alinhamento à esquerda.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.

Padronize os títulos com este grafismo

Fonte Eau Sans Bold em caps lock
Cor primária vermelho escuro:

Fonte Eau Sans Book Oblique
Cor primária cinza:

Valorize os espaçamentos entre 
cabeçalho, título e início do texto.

Valorize o espaçamento entre 
o texto e o rodapé.
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CMYK: 0 / 86 / 67 / 48

CMYK: 0 / 0 / 0 / 85

CMYK: 0 / 0 / 0 / 85
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RODAPÉ SÍMBOLO IFUSP / USP
Para peças gráficas fora do ambiente 
de papelaria, utilize o rodapé com o 
símbolo do IFUSP à esquerda e o logo 
da USP à direita.

Slide de apresentação

Certificado

Exemplos:
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Coordenador xxxxx xxxxxx
São Paulo, xxxxx de xxxxxxx de 20xxxx

CERTIFICADO

Certificamos que

Participou do evento xxxxxx ministrado por xxxxxx, através da xxxxxxx dentro do 
programa xxxxxxxx, desenvolvido por xxxxxxxx com duração de xxxx horas.

João da Silva
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