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Marca
O logo do Departamento de Biblioteconomia 
e Documentação da Escola de Comunicação 
da USP foi concebido dentro da perspectiva do 
percurso da informação desde o seu recebimento 
até a chegada ao usuário final de forma 
organizada e facilmente compreensível.

Logo 
“Logo: um símbolo distintivo 
de uma companhia, objeto, 
publicação, pessoa, serviço ou 
ideia”. Dentro dessa definição de 
Adams & Morioka, foi construída a 
identidade para o Departamento de 
Biblioteconomia e Documentação 
da Universidade de São Paulo. 

Trata-se de uma metáfora visual 
para o percurso da informação 
dentro dos processos de 
recebimento, organização, 
documentação, arquivamento 
e, finalmente, disponibilização 
para utilização do usuário.

01 
A materialização da metáfora 
que constitui a identidade visual 
é construída a partir de formas 
geométricas simples e elegantes, 
onde o percurso visual da informação 
é representado através de gradientes 
de cores quentes e frias.

01
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Logo
O logo é um recurso valioso e deve ser utilizado 
de forma apropriada. Ele foi cuidadosamente 
desenhado e desenvolvido com atenção às 
proporções internas do próprio símbolo. Nunca 
deve ser redesenhado, alterado ou distorcido.

01 
O logo para uso padrão em aplicações 
digitais e impressas é formado 
pela junção do símbolo colorido 
e o nome do departamento.

O símbolo é formado por curvas 
de gradientes sobrepostas que 
aumentam de temperatura 
durante o percurso visual.

O nome do departamento utiliza a 
família tipográfica Gandhi Sans em 
dois pesos diferentes (Regular e Bold) 
para garantir a ênfase adequada.

02 
Para materiais que desfavoreçam o 
uso do logo padrão foi construído 
uma versão positiva/negativa, 
onde os vazios valorizam as curvas 
formadas pela sobreposição de 
gradientes do logo padrão.

01

02
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Construção do Símbolo
Símbolo é um signo convencionado  
para cumprir as função de representação.  
Em todas as suas formulações pode reforçar 
a mensagem na comunicação visual.

01 
O símbolo do CBD foi construído a 
partir da sobreposição de seis círculos.

O círculos em vermelho marcam 
os cortes que dão origem aos 
gradientes na versão padrão e 
aos vazios na versão p&b.

02 
O símbolo em sua versão 
para aplicação padrão.

03

O símbolo em sua versão para 
aplicação positiva e negativa.

01

02 03
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Construção do Logo
O logo foi construído a partir de uma modulação 
padrão (o grid). Através dessa modulação 
é possível definir todas as relações entre 
os componentes da Identidade Visual.

01 
O logo teve como base para seu grid 
apenas uma unidade de proporção 
quadrada que equivale a “x”. Essa 
unidade geométrica deu origem a 
praticamente todas as premissas que 
caracterizaram o desenvolvimento da 
identidade visual do departamento.

02 
Os espaços internos do logo 
também foram determinados 
pela unidade de “x”.

Há um única configuração para o uso 
do símbolo com a tipografia. O nome 
do departamento deve ser escrito 
em Gandhi Sans, onde a palavra 
“Departamento” é grafada com a 
versão regular e “de Biblioteconomia 
e Documentação utiliza a versão 
bold. Ele deve estar dimensionado 
corretamente e posicionado 
ao lado direito do símbolo.

01

02
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Tipografia Primária
A família tipográfica Gandhi foi escolhida por 
caracterizar os aspectos de acessibilidade 
da informação. Trata-se de uma tipografia 
humanista e sem serifas com características  
que priorizam a legibilidade e leiturabilidade  
em diversas situações de aplicação.

01 
Gandhi Sans deve ser utilizada como 
fonte primária em todas as aplicações.

01

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
01234567890
=~!@#$%^& * ()+[]\{}|:;’:”<>?,./
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Tipografia Secundária
A escolha de uma tipografia secundária é 
sugestiva pelas possibilidades de aplicação. 
Serifas auxiliam o fluxo de leitura pelos olhos  
em uma espécie de linha horizontal.

01 
Gandhi Serif encontra sua aplicação em 
materiais que exigem maior atenção 
do usuário na leitura, parágrafos mais 
longos com grandes blocos de texto.

01

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
01234567890
=~!@#$%^& * ()+[]\{}|:;’:”<>?,./
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Cores
O degradê, por si só, já é a marca, independente 
da concepção gráfica. As cores escolhidas 
acentuam a visibilidade da marca, construída 
sob ritmos geométricos. O uso das diversas 
cores na Identidade Visual do Departamento 
de Biblioteconomia e Documentação tem 
por objetivo acentuar o caráter múltiplo da 
informação.

01 
As cores institucionais são 
elementos fundamentais para 
assegurar uma rápida identificação. 
Para reproduzi-las corretamente 
deve-se observar atentamente as 
especificações desse Manual.

Definiu-se o Roxo e o Cinza-
Carvão como cores primárias e 
secundárias respectivamente. As 
especificações cromátivas e modos 
de aplicação são descritos a seguir.
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Especificações Cromáticas

Pantone 525C #563085R: 90 G: 48 B: 141C: 75 M: 100 Y:0 K: 0

Pantone 485C #cc2128R: 204 G: 33 B: 40C: 0 M: 100 Y:100 K: 0

Pantone 660C #4674b8R: 70 G: 116 B: 184C: 85 M: 50 Y:0 K: 0

Pantone 143C #e8ae4aR: 232 G: 174 B: 72C: 0 M: 35 Y: 85 K: 0

Aplicação Cor Pantone C M Y K R G B WEB

Cor Primária Institucional Roxo Pantone 525C 75 100 0 0 90 48 141 563085

Cor Análoga Vermelho Pantone 485C 0 100 100 0 204 33 40 CC2128

Cor Análoga Azul Pantone 660C 85 50 0 0 70 116 184 4674B8

Cor Análoga Amarelo Pantone143C 0 35 85 0 232 174 72 E8AE4A

Texto e Logotipia Preto Black 0 0 0 100 0 0 0 000000

Fundo colorido Rich Black Black C 30 60 70 100 20 10 5 100000

Geral Branco - 0 0 0 0 255 255 255 FFFFFF

Tipografia Cinza Carvão Pantone 425C 0 0 0 80 88 89 91 58595B

Base análoga I Cinza 60 Pantone 877C 0 0 0 60 128 130 133 808285

Base análoga II Cinza 40 Pantone 429C 0 0 0 40 165 172 176 A5ACB0

Base análoga III Cinza 20 Pantone 427C 0 0 0 20 209 212 211 D1D4D3

Base Geral Cinza 10 Pantone 7541C 0 0 0 10 230 231 232 E6E7E8
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Construção de Gradientes
Os gradientes do símbolo também devem seguir 
parâmetros fixos para sua construção que 
incluem aspectos como opacidade, angulação  
e localização.

Linear / 110º

Tipo de gradiente / Ângulo

100% / 45%

Opacidade / Localização

100% / 100%

Linear / -50º100% / 0 e 65% 100% / 100%

Linear / 110º100% / 0% 100% / 100%

Linear / -90º100% / 0% 100% / 100%

Opacidade / Localização
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Área de preservação
A área de preservação tem como função garantir 
a legibilidade e integridade visual das aplicações 
do logo definidas para a identidade visual.

01 
A área de não interferência foi 
determinada pela proporção de “x”.  
Ela deve ser criteriosamente 
respeitada, não podendo ser 
invadida por qualquer elemento 
gráfico, seja figura ou texto.

01

xx

2x
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Dimensionamento e Redução
O logo deve ser aumentado proporcionalmente 
em escala o quanto for preciso. Mas nunca use o 
logo em um tamanho menor do que o tamanho 
recomendado nesse Manual. A variação de escala 
é baseada na largura do logo.

03 
Para garantir a visibilidade do símbolo 
e  a legibildiade da tipografia utilizada, 
o logo não deverá ser reduzido a 
menos de 25 mm de largura ou 100 
pixel (em aplicações para web).

01/02 
Não redimensione ou reposicione 
os elementos do logotipo 
de forma arbitrária.

01 02

03

Departamento
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e Documentação

25 mm ou 100 pixels 25 mm ou 100 pixels
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Aplicações em Fundos
O logo deve sempre ser aplicado respeitando 
os parâmetros estabelecidos pelo Manual de 
Identidade Visual.

01 
O logo pode ser aplicado sobre 
fundo branco sem prejuízo.

02 
O logo também pode ser aplicado 
com grande ganho de destaque 
em fundos com gradação de 
cinza que variam de 5% a 20%.

03 
Na impossibilidade de aplicação 
do logo padrão em materiais 
de fundo branco, recomenda-
se o uso da versão positiva.

04 
Para fundos de cor preta ou colorida, 
utilizar a versão negativa.

05 / 06 
Para aplicações sobre texturas, 
devem-ser utilizadas somente as 
versões positivas e negativas.

01

03

05

02

04

06

Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação

Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação
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Aplicações em Cores Sólidas
A paleta de cores possibilita diversas aplicações 
utilizando o logo em versões positivas e negativas.
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Aplicações Incorretas em Fundos
Algumas aplicações podem prejudicar 
parcialmente ou completamente a visualização 
da identidade visual, elas devem ser sempre 
observadas para garantir a máxima qualidade do 
logo em todas suas aplicações.

01 / 02 
Não use o logo padrão sobre 
cores fortes ou com contraste 
insuficiente, ou ainda, com as 
mesmas cores do símbolo

03 / 04 
O logo não deverá ser aplicado 
sobre imagens ou texturas que 
prejudiquem sua visualização.

01

03

02

04

Departamento
de Biblioteconomia
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Departamento
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Aplicações do Símbolo
O símbolo também deve seguir padrões 
estabelecidos para que sia eficácia seja 
permanente em qualquer aplicação.

01/ 02 
O símbolo pode ser aplicado no 
sentido vertical ou horizontal.

03 / 04 
O símbolo pode ser seccionado  para 
caracterização de materiais impressos 
e/ou digitais do departamento.

No entanto, esse corte deve 
respeitar 1/3 ou 1/2 do símbolo 
e, preferencialmente, garantir 
a continuidade do mesmo em 
alguma parte subsequente.

01 02

03 04
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Aplicações Vetadas ao Símbolo
O símbolo também precisa que sua aplicação seja 
respeitada para que problemas de visualização  
e descaracterização não ocorram.

01 
Não rotacione, inverta ou aplique 
o símbolo de cabeça para baixo.

02 
Não distorça ou estique o símbolo.

03 
Não mude as cores do símbolo

04 
O símbolo não deve ser seccionado 
de forma que descaracterize-o.

04 
Não adicione sombras ou 
efeitos especiais.

01 02

03

0304
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Aplicações Vetadas ao Logo
O logo precisa que suas aplicações sejam 
respeitadas para que problemas de visualização  
e descaracterização não ocorram.

01 
Não rotacione o logo

02 
Não adicione outros elementos 
gráficos ao logo

03 
Não inverta ou aplique o logo 
de cabeça para baixo.

04 
Não distorça ou estique o logo, 
ou os elementos pertencentes.

05 
Não mude as cores do logo.

06 
Não adicione sombras ou 
efeitos especiais.

01

03

05

02

04

06

Departamento
de Biblioteconomia

e Documentação

Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação

Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação

Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação

Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação

Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação
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Materiais Institucionais
Este manual contém uma síntese de 
especificações para todos os materiais 
institucionais – papel timbrado, cartão de visita, 
envelopes, etiquetas etc. Todas as peças podem 
ser acessadas no CD que acompanha o material. 

01 
Imagem ilustrativa da aplicação da 
identidade visual na papelaria do 
Departamento de Biblioteconomia 
e Documentação.

01
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Grid de Construção para Aplicações
Para que se possa definir todas as relações entre 
os componentes da Identidade Visual, antes é 
estabelecida uma modulação padrão: o grid.

01 
A construção do grid ocorre pela 
subdivisão subsequente de todos 
os seus planos de aplicação em 5 
partes. Através dele, correm todas 
as determinações de formato e de 
aplicação, estruturam-se as várias 
expressões visuais do Departamento 
de Biblioteconomia e Documentação.

01

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5
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Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cidade Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil
(11) 3091-4076
www.cdb.usp.br

Nome e sobrenome
Diretor

(11) 98341 1234
nomesobrenome@cbd.usp.br

Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cidade Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil
(11) 3091-4076
www.cdb.usp.br

Nome e sobrenome
Diretor

(11) 98341 1234
nomesobrenome@cbd.usp.br

Cartão de Visita
Foram preparados arquivos com o cartão de 
visita nos formatos Adobe InDesign e Ilustrator. 
Use somente os arquivos padrão, sem alterar 
elementos, tamanho ou layout dos modelos.

01 
A frente do cartão de visita contém 
logo, nome e sobrenome, cargo, 
telefone e email para contato 
e dados do departamento. 

Caso haja, necessidade de alterar 
alguma informação é impreterível 
que os tamanhos e entrelinhamento 
da tipografia sejam respeitados.

02 
O verso do cartão de visita 
contém o símbolo.

01

02



23
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e Documentação

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cidade Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil
(11) 3091-4076
www.cdb.usp.br

Nome e sobrenome
Diretor

(11) 98341 1234
nomesobrenome@cbd.usp.br

3 mm 5 mm

40 mm x 15,982 mm
objeto centralizado 

32,082 mm x 20,004 mm

7,
99

2 
m

m

2,
72

2 
m

m

21,216 mm

4,361 mm

8,166 mm

9 pt / auto / bold

6 pt / bold

6 pt / bold

7 pt

6 pt / 7,2 pt

6 pt / 7,2 pt

Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cidade Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil
(11) 3091-4076
www.cdb.usp.br

Nome e sobrenome
Diretor

(11) 98341 1234
nomesobrenome@cbd.usp.br

3 mm 5 mm

40 mm x 15,982 mm
objeto centralizado 

32,082 mm x 20,004 mm

7,
99

2 
m

m

2,
72

2 
m

m

21,216 mm

4,361 mm

8,166 mm

9 pt / auto / bold

6 pt / bold

6 pt / bold

7 pt

6 pt / 7,2 pt

6 pt / 7,2 pt

Cartão de Visita
Ao imprimir, atente-se para as especificações 
previstas pelo manual.

01/02 
Formato: 90 mm x 50 mm 
N� de cores: 4 x 4 
Impressão: Offset 
Acabamento: Reserva de verniz no 
símbolo do verso. 
Tipologia: Gandhi Sans

01

02
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São Paulo, 8 de novembro de 2012

Prezados Senhores,

Esta carta é um modelo de digitação com todas as indicações de medidas, margens 
e formatos pertinentes. O processo de desenvolvimento gráfico só está, de fato, concluído 
quando o mesmo é preenchido com conteúdo mais próximo de sua apliçação final, todas 
as instruções para digitação devem ser observadas durante o uso.

Este papel de carta usa como referência os elementos visuais impressos e o um grid 
modular na raiz de 5. O nome “Departamento de Biblioteconomia e Documentação” serve 
como referência para o alinhamento da margem esquerda (4/25 avos da largura do papel - 
33,6 mm), enquanto no lado direito utiliza-se o grid para limitar o avanço do texto, seu limite 
foi estabelecido em 16, 8 mm (2/25 avos da largura do papel).

A digitação se inicia a partir da distância de 4/25 avos da altura do papel, ou seja, 47,5 
mm a patir do topo da folha e termina à distancia de 3/25 avos da base do papel (35,7 mm)

O recuo dos paragráfos é determinado pelo grid em 5/25 avos da largura do papel, 
assim sendo 42,2 mm. O espaçamento entre os pagráfos é de 14 pontos, ou uma quebra 
de linha dupla, porém é importante configurar os documentos para que se evite esse tipo 
de recurso. Recomenda-se não cortar as palavras no final das linhas, a não ser em palavras 
com mais de quatro sílabas, deixando-se duas ou mais em cada linha. 

É aconselhável também que se evite artigos (o, a, os, as) e conjunções aditivas (e) 
isoladas no final de linhas. Desencorajamos o uso de textos justificados, no entanto, 
compreende-se que a ocasião e o nível de formalidade da comunicação deverá nortear a 
escolha do usuário sobre o formato.

Ao lado esquerdo da margem, encontram-se duas marcações horizontais, elas estipulam 
onde encontram-se as dobras do documento para que o mesmo possa ser acomodado devida-
mente no envelope padrão. É importante evitar que o texto recaia sobre as dobras no docu-
mento para que sua legibilidade não seja prejudicada.

Para digitação dos documentos do Departamento de Bibliografia e Documentação 
deve-se utilizar em textos corridos a tipografia “Ghandi Serif” produzida pelas Librerias 
Ghandí S.A. O corpor do texto é de 11 pontos e o entrelinhamento deve ser ajustado em 14 
pontos. As palavras grifadas  devem ser grafadas com a Ghandi Serif Bold.

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cid. Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil
www.cbd.usp.br

Papel Timbrado
01

01 
O papel timbrado contém o logo 
no canto superior esquerdo e 
os dados do departamento no 
canto inferior esquerdo.

No corpo da carta-exemplo que 
acompanha os arquivos finais, 
existem instruções sobre a definição 
de margens, entrelinhamento, 
parágrafos e tamanho aconselhados 
no uso da tipografia.

Foram preparados arquivos com o papel 
timbrado nos formatos Microsoft Word e Adobe 
InDesign. Use somente os arquivos padrão, sem 
alterar elementos, tamanho ou layout  
dos modelos.
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São Paulo, 8 de novembro de 2012

Prezados Senhores,

Esta carta é um modelo de digitação com todas as indicações de medidas, margens 
e formatos pertinentes. O processo de desenvolvimento gráfico só está, de fato, concluído 
quando o mesmo é preenchido com conteúdo mais próximo de sua apliçação final, todas 
as instruções para digitação devem ser observadas durante o uso.

Este papel de carta usa como referência os elementos visuais impressos e o um grid 
modular na raiz de 5. O nome “Departamento de Biblioteconomia e Documentação” serve 
como referência para o alinhamento da margem esquerda (4/25 avos da largura do papel - 
33,6 mm), enquanto no lado direito utiliza-se o grid para limitar o avanço do texto, seu limite 
foi estabelecido em 16, 8 mm (2/25 avos da largura do papel).

A digitação se inicia a partir da distância de 4/25 avos da altura do papel, ou seja, 47,5 
mm a patir do topo da folha e termina à distancia de 3/25 avos da base do papel (35,7 mm)

O recuo dos paragráfos é determinado pelo grid em 5/25 avos da largura do papel, 
assim sendo 42,2 mm. O espaçamento entre os pagráfos é de 14 pontos, ou uma quebra 
de linha dupla, porém é importante configurar os documentos para que se evite esse tipo 
de recurso. Recomenda-se não cortar as palavras no final das linhas, a não ser em palavras 
com mais de quatro sílabas, deixando-se duas ou mais em cada linha. 

É aconselhável também que se evite artigos (o, a, os, as) e conjunções aditivas (e) 
isoladas no final de linhas. Desencorajamos o uso de textos justificados, no entanto, 
compreende-se que a ocasião e o nível de formalidade da comunicação deverá nortear a 
escolha do usuário sobre o formato.

Ao lado esquerdo da margem, encontram-se duas marcações horizontais, elas estipulam 
onde encontram-se as dobras do documento para que o mesmo possa ser acomodado devida-
mente no envelope padrão. É importante evitar que o texto recaia sobre as dobras no docu-
mento para que sua legibilidade não seja prejudicada.

Para digitação dos documentos do Departamento de Bibliografia e Documentação 
deve-se utilizar em textos corridos a tipografia “Ghandi Serif” produzida pelas Librerias 
Ghandí S.A. O corpor do texto é de 11 pontos e o entrelinhamento deve ser ajustado em 14 
pontos. As palavras grifadas  devem ser grafadas com a Ghandi Serif Bold.

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cid. Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil
www.cbd.usp.br

Papel Timbrado
01

01 
Formato: 29 7 mm x 210 mm 
N� de cores: 4 x 0 
Papel: Alvura 75 ou 90 g 
Impressão: Offset ou digital 
Acabamento: Refile 
Tipologia: Gandhi Sans e Ghandi Serif

Margem superior: 4,75 cm 
Margem inferior: 3,57 cm 
Margem esquerda: 3,36 cm 
Margem direita: 1,68 cm

Ao imprimir, atente-se para as especificações 
previstas pelo manual.
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Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cid. Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil

Envelope
Foram preparados arquivos com o envelope 
carta nos formatos Adobe Ilustrator e Pdf. 
Use somente os arquivos padrão, sem alterar 
elementos, tamanho ou layout dos modelos.

01 
O envelope contém o logo no canto 
superior esquerdo e os dados do 
departamento alinhados um pouco 
mais abaixo na proporção do envelope.

02 
Para valorizar e individualizar o 
material institucional, a cor roxa 
(Pantone 525C) - característica 
do departamento - é utilizada 
ao longo do material em partes 
isoladas que valorizem o mesmo.

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cid. Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil
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02
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Envelope
Ao imprimir, atente-se para as especificações 
previstas pelo manual.

01 
Formato: 235 mm x 115 mm 
N� de cores: 4 x 1 
Papel: Alvura 90 ou 120g 
Impressão: Offset 
Acabamento: Refile e impressão 
interna com cor especial 
Tipologia: Gandhi Sans

01

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cid. Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil
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Envelope Saco
Foram preparados arquivos com o envelope 
saco nos formatos Adobe Ilustrator e Pdf. 
Use somente os arquivos padrão, sem alterar 
elementos, tamanho ou layout dos modelos.

01

01

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cid. Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cid. Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil

01 
O envelope contém o logo no canto 
superior esquerdo e os dados do 
departamento alinhados um pouco 
mais abaixo na proporção do envelope.

02 
Para valorizar e individualizar o 
material institucional, a cor roxa 
(Pantone 525C) - característica 
do departamento - é utilizada 
ao longo do material em partes 
isoladas que valorizem o mesmo.
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Envelope Saco
Ao imprimir, atente-se para as especificações 
previstas pelo manual.

01 
Formato: 350 mm x 245 mm 
N� de cores: 4 x 1 
Papel: Alvura 90 g ou 120g 
Impressão: Offset 
Acabamento: Refile e impressão 
interna 
Tipologia: Gandhi Sans

01

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cid. Universitária – São Paulo – SP 
CEP 05508-020 – Brasil

29,502 mm 38,252 mm
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Etiqueta
Foram preparados arquivos com as etiquetas 
nos formatos Adobe Indesign e Microsoft Word. 
Use somente os arquivos padrão, sem alterar 
elementos, tamanho ou layout dos modelos.

01 
A etiqueta contém o logo do 
lado esquerdo e os dados do 
departamento do lado direito.

02 
Formato: 33,9 mm x 99 mm 
N� de cores: 4 x 0 
Papel: Papel com adesivo acrílico 
aquoso (Cód. Pimaco A4262) 
Impressão: Offset ou Digital 
Acabamento: Refile 
Tipologia: Gandhi Sans

01

01

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cidade Universitária – CEP 05508-020

São Paulo – SP – Brasil
(11) 3091-4076
www.cdb.usp.br

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 
Cidade Universitária – CEP 05508-020

São Paulo – SP – Brasil
(11) 3091-4076
www.cdb.usp.br

6 pt / 7,2
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Assinatura de E-mail 
Para manter a identidade visual do 
departamento nos meio digitais, cada usuário 
irá criar sua assinatura de e-mail de acordo 
com as orientações prescritas neste guia.

01 
Sua assinatura de email inclui o 
logo do lado esquerdo, uma barra 
vertical e os seguintes elementos: 
Nome e Sobrenome, Cargo, espaço 
de uma linha, Telefone e Fax.

Tipologia: 
Utilizar “Tahoma” tamanho padrão 
em 11 pontos. O nome deverá ser 
grafado em negrito e os restante 
das informações em peso regular.

01

Nome e sobrenome
Diretoria

Tel.: 55 11 5123-5555
Fax.: 55 115123-6666

Pense na sua responsabilidade com o meio-ambiente antes de imprimir este e-mail. Caso seja realmente necessário imprimí-lo, utilize papel reciclável. 

600 px

Tipografia padrão para assinatura em e-mails

Tahoma

Tamanho padrão 11 pontos

Nome em Tahoma Bold, restante das informações
em Tahoma Regular
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Assinatura de E-mail 

01 Exemplo de aplicação da assinatura de e-mail.

Nome e sobrenome
Diretoria

Tel.: 55 11 5123-5555
Fax.: 55 115123-6666

Pense na sua responsabilidade com o meio-ambiente antes de imprimir este e-mail. Caso seja realmente necessário imprimí-lo, utilize papel reciclável. 
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Template para Apresentações
Foram preparados arquivos digitais em Power 
Point e extensão “.jpg”. Para o desenvolvimento 
de apresentações, use somente os arquivos 
padrão, sem alterar elementos, tamanho ou 
layout dos modelos.

0101 
Template de Power Point para 
utilização como capa para 
apresentação. Deve conter o nome 
da apresentação e autor(es).

Tipologia: Gandhi Sans Regular e Bold

28 pt

18 pt
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Template para Apresentações
Foram preparados arquivos digitais em Power 
Point e extensão “.jpg”. Para o desenvolvimento 
de apresentações, use somente os arquivos 
padrão, sem alterar elementos, tamanho ou 
layout dos modelos.

0101

Template de Power Point apresentação 
de conteúdo. Comtempla tópico 
abordado, sub-tópicos e conteúdo.

Tipologia: Gandhi Sans Regular e Bold

28 pt

22 pt

20 pt
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Template para Apresentações

01 Exemplo de aplicação dos templates
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Cada face de um lápis hexagonal
tem em média 4 mm.
A identidade visual do CBD nessa
aplicação possui 7,5 mm x 2,996 mm   

20 mm

Lápis
Dentro das propostas de promoção da nova 
identidade visual do departamento, a utilização 
de materiais que representem essa marca reforça 
o conceito e a aceitação do público.
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Departamento
de Biblioteconomia
e Documentação

400 mm

144,657 mm

medida da parte da frente

medida da parte de trás

255,171 mm

Camiseta
Para divulgação e promoção da marca é 
importante que ela seja exibida em diversos 
lugares. Camisetas promocionais cumprem 
esse papel a um baixo custo e aumentam a  
fidelização dos que a vestem.

01

Divisão proporcional para aplicação 
em estampa para camiseta.

01
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Camiseta

01 
Exemplo de aplicação da camiseta
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Projeto executado por

Studio Prompt 
 
 
 
 
 

www.studioprompt.com.br
Novembro/2012


