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Conceitos como inovação, qualidade, excelência e 
efetividade são essenciais para o IFMA. Ao aplicá-los no 
dia-a-dia, a instituição garante e promove o desenvolvimento 
perene da Educação Profissional e Tecnológica do Maranhão. 
A identidade Visual do IFMA vem ao encontro desses 
objetivos, estabelecendo cenários que comunicam a missão 
e os valores mais elementares da instituição.

No entanto, para que essa comunicação tenha êxito, é 
necessário que a aplicação da identidade institucional ocorra 
de forma ordenada e uniforme, contando com a atuação da 
equipe de Programação Visual de forma a construir um 
Universo de Marca coerente.

A marca IFMA é mais do que um logotipo ou símbolo; é 
a representação de uma série de atributos e valores que 
refletem a visão do Instituto. A aplicação rigorosa das 
diretrizes deste manual contribui para manter sua 
integridade. A marca é patrimônio fundamental da 
instituição, deve ter relevância para os públicos e potencial 
para construir um Universo Visual proprietário e dar 
consistência a todos os materiais de comunicação.

Apresentação
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Buscamos soluções criativas que englobam um conjunto de 
conceitos, ferramentas e processos de inovação orientados pelo design 
com ênfase na convergência das plataformas da comunicação visual, 
gráficas e digitais, centrados no público.

O Profissional
Formação:

Profissional com curso superior em Comunicação Visual ou 
Comunicação Social com habilitação em Publicidade ou Desenho 
Industrial com habilitação em Programação Visual, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Descrição Sintética:

Executar atividades relativas ao planejamento, organização, 
controle e execução de atividades de Programação Visual (Design Gráfico) 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação 
ambiental.

Descrição Analítica:

• Pesquisar temáticas; 
• Determinar ideia ou conceito a ser adotado; 
• Avaliar ideias ou conceitos propostos; 
• Configurar ideias e conceitos em diferentes suportes;
• Buscar imagens adequadas à demanda; 
• Elaborar plasticamente imagem; 

Programação Visual no IFMA

• Definir suportes e materiais a serem utilizados; 
• Definir processos de produção; 
• Conferir visibilidade a um impulso emocional e racional; 
• Aplicar técnicas de desenho, digitais, de modelagem bi e tridimensional, 
gravura, pintura, etc.;
• Aplicar técnicas específicas pertinentes ao projeto;
• Executar modelo, protótipo ou peça piloto;
• Definir padrão de qualidade do produto, da obra e da intervenção;
• Definir técnicas de acabamento;
• Aferir padrão de qualidade do produto, da obra e da intervenção;
• Definir memorial descritivo;
• Definir metodologias e critérios;
• Definir tecnologias e materiais;
• Propor soluções técnicas e tecnológicas para projeto de design;
• Desenvolver soluções técnicas e tecnológicas para projeto de design;
• Assessorar   nas   atividades   de   ensino, pesquisa e extensão.

Atuação:
• Design Editorial;
• Sinalização de ambientes internos e externos;
• Direção de arte;
• Ilustração;
• Design de interfaces, incluindo aplicativos e web design; 
• Identidade Visual;
• Branding;
• Integração e suporte à demais atividades de comunicação e publicidade.

O que a equipe de Programação Visual faz?



Um projeto gráfico é composto basicamente por 5 
etapas

Análise – Criação – Desenvolvimento – Revisão – 
Finalização

a) Análise
Analisar o briefing
Definir a real necessidade do cliente
Definir a estratégia apropriada
Receber textos e imagens
Prazo médio: 5 dias

b) Criação
Analisar a concorrência (ou similares);
Buscar Referências visuais;
Realizar Brainstorming;
Esboçar layouts
Prazo médio 15 dias

c) Desenvolvimento
Ter retorno do solicitante;
Ter sugestões de alterações
Ajustar o material;
Desenvolver os materiais;
Prazo médio: 5 dias

d) Revisão
Revisar o projeto gráfico;
Revisão de texto.
Prazo médio: 3 dias

Programação Visual no IFMA
Processo de Criação

e) Finalização
Fazer ajustes finais;
Fechar os arquivos;
Enviar as peças gráficas.
Prazo médio: 2 dias

O prazo total médio é de aproximadamente 30 dias 
podendo variar conforme as características e natureza de 
cada solicitação.

Deve-se enviar uma amostra de cada material impresso à 
Assessoria de Comunicação, para arquivamento no 
Portfolio.

Obs: Em caso de projetos gráficos voltados a eventos, 
consulte prazos contidos no Manual de Eventos IF.



Introdução
Conceitos

Identidade Visual

Conjunto de elementos gráficos (marca, logotipo, cor, 
uniforme, rótulos, pintura de veículos) que identificam 
visualmente uma empresa instituição, serviço, programa, 
evento ou atividade. Pode aplicar-se também a um 
produto. 

Imagem Corporativa

Conceito de uma empresa ou instituição perante 
seus funcionários, clientes, interlocutores e o mercado em 
geral. Envolve, entre outros fatores, seu volume de 
produção e de faturamento, atitude, credibilidade, 
qualidade dos produtos e serviços.

Identidade Visual Corporativa

Imagem pública de uma empresa ou instituição, 
sintetizada por seu Universo de marca.

Sistema de Identidade Visual

É o conjunto de elementos que viabilizam a 
comunicação dos valores da Marca ao seus públicos de 
interesse.

Fonte: Abc do Design São Paulo -SP



mas afinal,

o que queremos

comunicar?

Pilares da marca



Integrar Inovar

Fortalecer
Identidade

Valores da marca:

Inovação, Integração, 
Diversidade e Identidade

Tripé

Ensino
Pesquisa
Extensão

Visão Estratégica

Valorizar a
Diversidade



A Identidade visual do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IF), foi construída sobre a ideia do 
homem, integrado e funcional. A marca deve ser 
preservada e apresentada sempre em conformidade com 
o padrão e as normas deste manual.

Utiliza-se de quadrados que se encaixam como 
numa rede e inclui o homem e seu pensamento como 
ideia central e objeto de educação, formação e 
capacitação.

A leitura IF é notadamente expressa e percebida, 
mas é importante a manutenção da inscrição na lateral 
direita, alinhada pela base, em suas versões simplificada 
(IF) ou completa (Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia). Estes conceitos apresentados partem do 
documento Manual de Identidade Visual dos IF produzido 
pelo MEC.

É terminantemente proibida a alteração ou recriação 
da forma, tratamento gráfico ou da cor do símbolo.

Elementos
Marca
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O Logotipo IFMA é a forma especialmente criada 
para grafar o nome da instituição. É limpa, assertiva e forte, 
e não deve, em nenhuma hipótese, ter sua forma alterada. 
Utilizou-se fontes tipográficas pré-existentes:  Myriad Bold 
e Helvetica Rounded Condensed.

O símbolo pode eventualmente ser utilizado 
separadamente dos demais elementos em aplicações 
institucionais onde o objetivo é ser sintético e econômico 
no design da peça a ser aplicada, ainda que esta 
configuração não seja preferencial.

Não deve ser aplicado separadamente, porém, caso 
a autoria do material não pertença ao IFMA, como, por 
exemplo, em impressos de parceiros e aplicações de 
terceiros, deve obrigatoriamente utilizar o símbolo em 
conjunto com o logotipo.

É obrigatória a aplicação do conjunto da marca 
completa em documentos oficiais. 

Elementos
Símbolo

Símbolo Logotipo
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Assinaturas
As configurações formais específicas do conjunto símbolo/logotipo/gráficos, também conhecidas como assinaturas, são quatro: 

vertical básica, horizontal básica e horizontal completa.
No caso de aplicação da marca sem a presença de marcas de terceiros, a escolha da assinatura deve ser feita com a 

característica do espaço disponível para aplicação: espaços mais horizontais demandam assinaturas horizontais e espaços mais 
verticais, assinaturas verticais. Já no caso de aplicações com outras marcas, a versão deve ser escolhida em função das orientações 
(vertical ou horizontal) das demais marcas, de forma a criar peso visual semelhante.

As assinaturas completas devem ser obrigatoriamente utilizadas nos casos de aplicações em materiais oficiais ou não 
institucionais, em conjunto com marcas de terceiros.

Aplicações Horizontais Aplicações Verticais
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Assinaturas com
subdivisões

Para identificar as diversas subdivisões do instituto, 
siga as regras citadas para a inclusão do nome de cada 
estrutura junto às assinaturas da marca IFMA que constam 
no Manual de Aplicação da Marca edição 2015 da Rede 
Federal.

Os nomes dos por extenso devem acompanhar a 
orientação espacial da assinatura em questão, horizontal 
ou vertical, sempre após o logotipo, e devem ser 
compostos na fonte Opens Sans, em caixa alta e baixa, 
com corpo (tamanho da letra), entrelinha e 
posicionamento obedecendo as especificações descritas 
ao lado.
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Versões da marca

Quatro versões foram criadas prevendo as 
possíveis aplicações da marca IFMA: Especial Colorida: 
para a maior parte das aplicações coloridas (tela ou 
impressão) com fundo branco. Especial 
Monocromática: para aplicações monocromáticas com 
fundo branco. Simplificação Positiva: para aplicações 
monocromáticas com fundo claro e para acabamentos 
impressos especiais como verniz, hot stamping, corte 
em vinil e relevo seco. Simplificada Invertida: para 
aplicações monocromáticas ou coloridas com fundo 
escuro.

Para impressos coloridos em policromia (CYMK) 
ou para tela (RGB) com fundo branco, a versão Especial 
Colorida é obrigatória. Entretanto quando não for 
possível adotar fundo branco, a versão Simplificada 
Invertida deve ser utilizada. A versão Especial 
Monocromática só deve ser utilizada para aplicações 
impressas com utilizaçãoo de apenas uma cor (preto 
escala ou Pantone). Portanto, não deve ser utilizada 
para reprodução em policromia.

Ao lado são apresentadas as versões 
considerando a assinatura horizontal básica. As demais 
assinaturas – vertical básica, horizontal completa – 
seguem a mesma lógica de versões anteriores.

Especial colorida Especial monocromática

Simplificada positiva Simplificada invertida



Estrutura da nomenclatura
dos arquivos da marca

Recomendamos uso de convenção de 
nomenclatura abaixo ao solicitar o arquivo mais 
apropriado para reprodução. As versões em formato 
PNG devem ser utilizadas apenas para a aplicação em 
programas que não se destinam a impressão gráfica 
profissional, como programas de email ou documentos 
do Microsoft Office. Para impressão em gráfica, utilize 
apenas os arquivos nos formatos PDF e AI.

1 [bas] assinatura básica // [comp] assinatura 
completa

2 [vert] versão vertical // [horz] versão horizontal
3 [esp-cor] especial colorida // [esp-mono] 

especial monocromática
[simp-pos] simplificada positiva // [simp-inv] 

simplificada invertida
4 .png // .ai // .pdf // formatos de arquivo

ifma_comp_horz_simp-pos.ai
ifma_comp_horz_simp-pos.pdf

ifma_comp_horz_esp-mono.ai
ifma_comp_horz_esp-mono.pdf

ifma_comp_horz_esp-cor.ai
ifma_comp_horz_esp-cor.pdf

ifma_bas_vert_esp-cor.ai
ifma_bas_vert_esp-cor.pdf

Exemplos:

AI || Adobe Illustrator. Formato 
de arquivos produzidos no programa de 
ilustração da Adobe. Suporta conteúdo 
vetorial e de imagem bitmap.

PDF || Portable Document 
Format. Padrão aberto e multiplataforma 
de compartilhamento de documento 
apropriado para conteúdo em alta 
qualidade.

PNG || Portable Network 
Graphics. Formato de imagem bitmap 
com suporte à transparência. Criado para 
melhorar e substituir o formato GIF.
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Obtendo arquivos digitais

A aplicação da marca deve se dar apenas por 
intermédio de arquivos digitais, mediante solicitação 
prévia. São terminantemente proibidos arquivos 
escaneados, fotocopiados ou fotografados de 
materiais impressos ou retirados de websites não 
autorizados.

Os arquivos para aplicação são fornecidos pelo 
Departamento de Comunicação e Eventos do IFMA em 
formatos padrão de área gráfica com AI e PDF, 
contendo marcas para reprodução em alta resolução, 
e PNG, formato imagem bitmap para aplicação em 
baixa resolução para tela/web, em diversas versões.

Em caso de dúvidas a respeito dos 
procedimentos para aplicação da marca do IFMA ou 
para solicitar arquivos digitalizados, entre em contato 
com o Departamento de Comunicação do IFMA, 
informando o nome do arquivo da assinatura 
requerida, de acordo com os exemplos das páginas 
anteriores.



Tipografia

A família tipográfica Open Sans, além de ser 
utilizada na composição da marca, nas versões bold e 
regular, exclusivamente, pode ser utilizada para textos 
complementares e em materiais de divulgação, na 
totalidade de variações de sua família tipográfica.

Open Sans light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 #@$€£¥

Open Sans light italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 #@$€£¥

Open Sans regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 #@$€£¥

Open Sans italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 #@$€£¥

Open Sans semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 #@$€£¥

Open Sans semibold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 #@$€£¥

Open Sans bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 #@$€£¥

Open Sans bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 #@$€£¥

Open Sans extrabold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 #@$€£¥

Open Sans extrabold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 #@$€£¥

INSTITUTO FEDERAL
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Dimensões mínimas

De forma a proteger a integridade, legibilidade e 
impacto da marca IFMA, foram definidas dimensões 
mínimas para aplicação. A utilização da marca em 
dimensões inferiores às descritas abaixo deve ser 
evitada.

As dimensões mínimas variam de acordo com a 
assinatura, de forma manter a legibilidade do conjunto 
sob as diversas condições. A unidade de medida 
utilizada depende do tipo de aplicação: em milímetros 
(mm), para aplicações impressas, e em pixels (px), para 
aplicações com finalidade digital, como apresentações 
em tela ou websites.

1cm / 30px

INSTITUTO
FEDERAL
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Padrão cromático

A marca do IF possui duas cores. O pensamento 
expresso, forte e com energia, é representado com o uso da 
cor vermelha. Como na ecologia, o verde expressa a harmonia 
e integração na rede.

Para usá-las de maneira correta, seguir os padrões 
relacionados abaixo, nas versões Pantone e Quadricromia.

Descrição

CMYK

O padrão CMYK é modelo de cor utilizado pela indústria 
gráfica em diversos processos de impressão, como o offset, 
para impressão de livros e revistas, e o processo flexográfico, 
bastante usado para impressão de etiquetas e embalagens. A 
sigla corresponde às quatro cores básicas do sistema: é C para 
ciano, M para magenta, Y para yellow (amarelo) e K para black 
(preto).

BICROMIA

Bicromia é a impressão utilizando somente dois 
pigmentos/tintas.

RGB

RGB é o modelo de cor que descreve cores para 
dispositivos que emitem luz, como monitores, televisores e 
telas de celulares. A sigla vem das 3 cores aditivas básicas: R 
para red (vermelho), G para green (verde) e B para blue (azul).

Secundárias

Primárias

Maranhão
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R50 G160 B65
HEX #2f9e41
C75 M0 Y100 k15
PANTONE 362 C

R200 G25 B30
HEX #cd191e
C0 M100 Y100 k15
PANTONE 187 C

R0 G0 B0
HEX #000000
C0 M0 Y0 k100
PANTONE Process Black C

R45 G45 B135
HEX #2d2d87
C100 M100 Y0 k0
PANTONE Process Black C



Controle de fundo

Para que a marca IFMA seja reconhecida, é fundamental otimizar o 
seu contraste contra os mais variados tons de fundo aos quais será 
aplicada. Assim, foram estabelecidas orientações gerais sobre limites de 
aplicação em função do contraste entre o fundo e a marca.

As versões especiais devem ser aplicadas contra fundo branco. 
Para fundos escuros, coloridos ou não, são permitidas variações da 
aplicação de forma a flexibilizar o design das peças gráficas onde marca 
será aplicada. O infográfico abaixo mostra as versões recomendadas em 
função das características de contraste do fundo no qual será aplicada.

Obs: Para fundos diferentes dos apresentados nos exemplos 
abaixo, o mesmo critério deve ser seguido: em fundos escuros, utilize a 
versão simplifada invertida; em fundos claros, utilize a versão especial 
colorida.
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Área de proteção

Para criar máximo impacto, é importante manter 
o espaço em torno da marca IFMA livre de outros 
elementos gráficos. Essa “área de proteção” é o espaço 
em torno da marca que não deve ser invadido por 
texto, fotos e outras marcas. A margem de segurança 
mínima corresponde à altura do quadrado verde da 
marca IF. Essa medida, considerada em torno de toda a 
marca, em todas assinaturas, define o espaço.

INSTITUTO FEDERAL
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Relacionamento com outras marcas
Diretrizes gerais de aplicação

Por se tratar de órgão governamental, a aplicação 
da marca do IFMA deve seguir também as orientações 
gerais de aplicação da marca do governo federal 
brasileiro quando aplicada com esta. Consulte o 
manual de identidade visual do governo para mais 
orientações a respeito.

Nos demais casos, de forma geral, deve-se buscar 
manter o mesmo peso visual em relação às marcas de 
outras entidades, adotando sempre assinatura 
completa nestes casos – seja vertical ou horizontal, de 
acordo com o espaço disponível -, e respeitando a área 
de proteção da marca IFMA.

Marcas horizontais

Maranhão
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Posicionamento da marca em aplicações
Diretrizes gerais de aplicação

Em materiais institucionais ou nos demais casos 
em que não houver indicação contrária, como, por 
exemplo, nas peças de sinalização, a marca deve ser 
aplicada preferencialmente na parte inferior esquerda 
dos impressos, conforme ilustrado no infográfico ao 
lado.

Em aplicações de terceiros, consulte as regras de 
aplicação de seus respectivos manuais de identidade 
visual para orientar o posicionamento da marca IFMA, 
desde que estas não interfiram na integridade da 
marca do IFMA (tamanho, área de proteção, cores etc).

Material institucional: marca IFMA
em destaque em relação às demais

Posicionamento preferencial da
marca IFMA

Materiais de terceiros: marca IFMA
em relação de igualdade com as demais.
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Diretrizes gerais de aplicação

A aplicação da marca em fotografias deve 
respeitar as regras de contraste sobre fundo descritas 
na página 17.

Aplicação sobre fotografias

O logotipo que representa o nome por extenso 
do IF, não deverá ser traduzidos quando aplicados em 
materiais que serão publicados em outros idiomas.

Materiais em outros idiomas

Academic Mobility
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Diretrizes gerais de aplicação

Para uma marca, integridade e padronização são 
mais importantes que uma aplicação "criativa", já que 
interferem nos elementos constituintes da marca de 
acordo com o caráter da peça onde será aplicada ou com a 
vontade do criador. Desta forma, não é permitido que se 
alterem ou sejam recriados os elementos que compõem a 
marca, como cores, formas das letras ou do símbolo, bem 
com, é vedada distorção de largura, altura e orientação.

Usos não permitidos

Não alterar as cores dos elementos da marca ou criar 
versões alternativas, mesmo que com cores do padrão 
cromático do IFMA

Não aplicar tratamentos de linha ou texturas aos 
elementos da marca

Não aplicar efeitos de sombra e luz nos elementos da 
marca

Não aplicar nenhuma das versões da marca sobre 
fundos texturizados

Não aplicar a marca colorida sobre fundos escuros ou 
com baixo contraste.

Para isso, utilizar a versão invertida correspondente
Não alterar o tamanho, posição ou a proporção dos 

elementos da marca
Não utilizar outra tipografia no logotipo ou tipograma, 

mesmo que semelhante às utilizadas na marca.

Não rotacionar

Não utilizar outline
Não aplicar como

marca d’água
Não desalinhar
os elementos

Não alterar a tipografia Não aplicar moldura

Não distorcer Não alterar as cores

 

Não estilizar marca 

INSTITUTO FEDERAL

INSTITUTO
FEDERAL

Campus
Baixada do Sol

Acre

INSTITUTO
FEDERAL

INSTITUTO FEDERALINSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA

Não criar novas aplicações



As referências mostradas 
nas páginas a seguir são exemplos de 

como manter a consistência da 
identidade visual do IFMA ao se 
aplicar, em diversos suportes, as 

regras estabelecidas neste manual 
para uso da marca e dos demais 

elementos gráficos.

Referências de aplicação



Modelo simples: cores de escala.
Os cartões bilíngues devem conter as 

informações em inglês grafadas no tipo itálico.

Referências de aplicação
a. Cartão de visita

Modelo luxo: Verde e preto/ Vermelho e preto 

Business Card

Formato: 9,0 cm x 5,0 cm
Páginas: Frente e Verso
Cores: 4x4 (colorido)
Papel: 300 g/m²
Acab: Refile

Business Card

Formato: 9,0 cm x 5,0 cm
Páginas: Frente e Verso
Cores: 4x4 (colorido)
Papel: 300 g/m²
Acab: Refile

Tamanho 9pt

Tamanho 8pt

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL

CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA

+55 98 3235-5711  +55 98 98461-3060
ccteixeira@ifma.edu.br

Pró-Reitor de Planejamento e Administração
Pro-Rector of planning and administration

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA

+55 98 3235-5711  +55 98 98461-3060
ccteixeira@ifma.edu.br

Pró-Reitor de Planejamento e Administração
Pro-Rector of planning and administration

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão



Os papéis timbrados mostrados abaixo contemplam as margens determinadas pelo Manual de Redação da Presidência da 
República. Em correspondências externas, deve-se sempre utilizar o papel timbrado com a assinatura especial colorida completa 
e com endereço. Em correspondências internas, pode-se também utilizar a versão especial monocromática básica.

Referências de aplicação
b. Papel timbrado

Open Sans Light
Tamanho 9pt

20mm

10mm

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão



Assim como os papéis timbrados, os envelopes para 
folha A4 [ A ] devem ser usados de acordo com seu destino.

Uso externo: envelope com assinatura especial 
colorida completa.

Uso interno: preferência para o envelope em papel 
Kraft com a aplicação da assinatura simplificada positiva 
básica.

Os demais formatos de envelopes são todos para uso 
externo e, portanto, possuem apenas a aplicação da 
assinatura especial colorida completa. São eles: envelope 
comercial [A], envelope para cartão [B], e envelope para 
folha A3 [C].

Referências de aplicação
b. Papel timbrado

22,9x11,4cm 18,6x25cm 26x36cm

[A]

[B]

[C]

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL



c. Blocos
Diretrizes gerais de aplicação

São previstos dois modelos de bloco de anotações: A5 
em papel reciclato e A5 com capa em policromia.

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL



d. Pasta simples
Diretrizes gerais de aplicação

Destinada ao uso interno, possui aplicação da 
assinatura completa horizontal especial colorida.

FrenteVerso

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão



e. Pasta com bolso
Diretrizes gerais de aplicação

Destinada ao uso externo, possui aplicação da 
assinatura completa e endereço no verso.

Bolso interno com corte para colocação de cartão 
de visita.

Pasta para A4, 01 dobra, com bolsa interna
Formato: 31x44cm
Papel: triplex 350g 
Cores: 4x0 cores 

Parte interna (formato aberto)

Parte externa (formato fechado)

do
br

a

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão



f. Certificado
Diretrizes gerais de aplicação



g. Capa de processo
Diretrizes gerais de aplicação

Possui dois vincos na contracapa para permitir 
que a capa se adapte ao miolo à medida em que são 
adicionadas folhas.

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

Data:......../......../.............

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERAM SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão



h. Cartão genérico
Diretrizes gerais de aplicação

Formato 150 x 100mm



Diretrizes gerais de aplicação
i. Apresentação em Power Point

TÍTULO DA
APRESENTAÇÃO

(Autor)

TITULO DA APRESENTAÇÃO Março/15

TÍTULO DA
APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

TÍTULO DA
APRESENTAÇÃO

TÍTULO DA
APRESENTAÇÃO

TÍTULO DA
APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

TÍTULO DATÍTULO DA
APRESENTAÇÃO

TÍTULO DATÍTULO DATÍTULO DATÍTULO DATÍTULO DA
APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

TÍTULO DA
APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

(Autor)

TÍTULO DA
APRESENTAÇÃO

(Autor)
APRESENTAÇÃO

(Autor)
APRESENTAÇÃO

(Autor)

TÍTULO DA



Diretrizes gerais de aplicação
j. Crachá

As cores do crachá de servidor seguem a paleta 
principal da identidade visual. No crachá de visitante 
tem layout diferenciado de forma a possibilitar uma 
rápida identificação.

a) Servidor
b) Visitante

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

02
O+

Maria Silva
Siape: 0000000

Maria Pereira S. Silva
Assistente em Administração

Campus São Raimundo das Mangabeiras
Rodovia BR-230, Km 319, Zona Rural, CEP: 65840-000,

São Raimundo das Mangabeiras-MA.

Este crachá de identificação é 
pessoal e intransferível.

Tipo sanguíneo: O+

Setor: Assistência ao Educando

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

Maria Silva
Siape: 0000000

Campus S R Mangabeiras



Diretrizes gerais de aplicação
k. Uniforme

As aplicações no uniforme devem ser feitas com 
bordado ou serigrafia, tomando-se o devido cuidado 
para não mudar a tipografia indicada.

a) Alunos
b) Professor/Técnico em Laboratório

a. Alunos: Camisa

Aplicação da bandeira nacional
na manga esquerda

Aplicação da bandeira maranhense
na manga direita

b. Professor/ Técnico em Laboratório: Modelo de  Jaleco

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL



Diretrizes gerais de aplicação
l. Bandeiras

Bandeira interna [ A ]: padrão 1 pano.
Bandeira externa [ B ]: padrão 2 panos, baseado 

em mastro com altura de 5 metros.

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL



m. Pin e brindes
Diretrizes gerais de aplicação

A versão da marca a ser escolhida irá depender 
do suporte, da área disponível e das características de 
produção, sempre observando a redução máxima 
permitida. Se a qualidade do símbolo da versão 
especial for prejudicada devido ao sistema de 
produção disponível, deve-se optar por utilizar a versão 
básica. É importante sempre pedir uma prova do 
produto antes de autorizar a produção.

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL



n. Convites
Diretrizes gerais de aplicação

Fundos escuros/ escrita clara Fundos claros/ escrita escura

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL



o. Nominatas
Diretrizes gerais de aplicação

Formato: 150x100mm

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL



p. Assinatura de email
Diretrizes gerais de aplicação

As assinaturas de email padrão IFMA são 
fornecidas no formato HTML, otimizadas para o 
programa Microsoft Outlook e podem ser obtidas 
diretamente no Departamento de Comunicação e 
Eventos, juntamente com as instruções de instalação e 
personalização. 

O modelo disponíveil será:

Nome Sobrenome
Cargo que ocupa
Sub-setor
Setor
Fone
Skype
www.ifma.edu.br

Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão   
Av. Marechal Castelo Branco, nº 789 - São Francisco
São Luís-MA - CEP 65076-091
Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas 
e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do 
remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, 
informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos.

This message and its attachments may contain confidential or privileged 
information and can not be forwarded without previous authorization of the 
sender. If you are not the recipient or an authorized person to receive it, We 
inform that its use, disclosure, copying or storage is prohibited.

[A] Assinatura de email com endereço

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL



Referências para sinalização

A elaboração do Projeto de Sinalização para o IFMA observa os 
mesmos critérios do Manual de Identidade Visual da Marca, pois é 
uma continuidade natural no processo de desenvolvimento daquele 
projeto.

A sinalização tem por objetivo oferecer mensagens de caráter 
permanente ou eventual, por meio de legendas ou símbolos. As 
mensagens servem para advertir, orientar, indicar ou regulamentar o 
uso das vias por veículos ou pedestres de forma mais segura ou 
visando o conforto e segurança dos usuários, por exemplo.

O sistema de sinalização ocorre, entre outras coisas, por meio 
de banners verticais ou horizontais, placas, painéis, detalhes de 
fachadas ou marcos quilométricos.

Este manual traz as principais diretrizes para a produção das 
peças de sinalização interna e externa que serão desenvolvidas 
pelos fornecedores do órgão. Aqui não será imposto o tipo de 
material ou o processo de produção específicos, pois isso 
dependerá de cada unidade do IFMA. Atualmente, o IFMA possui 
prédios próprios e outros alugados, trazendo certa flexibilidade na 
adoção de formas de produção da sinalização da instituição.

Critérios como legibilidade, rigor visual, funcionalidade e 
consistência com as demais manifestações visuais da empresa são 
itens obrigatórios de forma a manter o mesmo padrão de qualidade 
e de comunicação em todo o Sistema de Identidade Visual do IFMA.

A linguagem visual adotada possui flexibilidade, em razão  dos 
diversos tipos de processos de produção e variedade de formatos 
das peças.

Nas páginas seguintes, seguem as principais informações 
sobre o Sistema de Sinalização do IFMA.



Referências para sinalização

Basicamente, a sinalização é subdividida em externa 
e interna. A primeira refere-se aos elementos empregados 
nas áreas externas dos ambientes. Por causa de sua 
exposição ao tempo, como altas ou baixas temperaturas, 
ou por ações do próprio homem, geralmente são 
produzidas em material mais resistente e possuem, em 
geral, maiores proporções de escala.

A sinalização interna, por sua vez, traz um sistema de 
comunicação em ambientes fechados onde as 
condicionantes são: as medidas limitadas do local, a 
luminosidade, a estrutura de bases pré-fabricadas etc.

Este manual indicará apenas as diretrizes para 
construção visual, dando orientações no uso de cores, 
tipografia e proporções de uso das peças de sinalização.

A assinatura para peças de sinalização externa, 
preferencialmente, deve ser utilizada em sua versão 
completa, podendo ocorrer na versão vertical ou 
horizontal. A principal razão é que este tipo de material 
serve, dentre outras coisas, como apresentação da 
empresa para o visitante ou público em geral que chega ao 
órgão.

Já nas peças internas, recomenda-se o uso das 
versões básicas, sem o logotipo. Isto porque o 
deslocamento interno acontece nas dependências já 
identificadas na entrada.

O uso da versão especial ou simplificada ocorrerá de 
acordo com o tipo de material e o processo utilizado na 
produção da peça, pois cada processo possui suas 
especificidades.

É importante lembrar que os elementos da marca 
não podem sofrer alteração de escala, cor ou 
posicionamento, pois isso gera uma discordância com o 
Manual de Identidade Visual da marca IFMA.

Recomendações especiais:
Para desenvolvimento de projetos específicos tais 

como, placas indicativas para campus de natureza 
agrícola, placas para estrada, bem como, demais 
produtos não contemplados no Manual de Identidade 
Visual, recomendamos entrar em  contato com a equipe 
de  Programação Visual da Diretoria de Comunicação do 
IFMA.

Observação: Ao desenvolver-se um sistema de 
sinalização que contemple critérios de acessibilidade, o 
mesmo deverá estar de acordo com as normas ABNT 
NBR9025.



O totem é uma peça de sinalização identificadora 
do órgão em ambientes externos. Em geral, possui 
uma localização de destaque nas proximidades do 
edifício que é sinalizado.

No caso do IFMA, o modelo padrão será 
produzido nos edifícios em que o órgão é proprietário 
do prédio ou naqueles que têm permissão para 
produzir modelo personalizado. Nos casos em que o 
IFMA estiver alojado em edifício de terceiros, ocorrerá a 
aplicação da marca no padrão permitido daquele local.

Ex: Campus Centro Histórico
O formato padrão é 1,5 x 4,0m, podendo ser 

ajustado nos casos em que haja necessidade. Porém, 
sugere-se que a mudança ocorra na mesma proporção 
do modelo padrão.

A marca vertical completa é a mais indicada para 
esta peça, pois indicará ao visitante ou ao usuário geral 
a localização da entidade de forma mais precisa.

Referências para sinalização
Modelo de totem institucional > externo

Totem Institucional externo
1,5x4m
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O totem interno é aquele utilizado em ambientes 
fechados. Sua ocorrência é mais ocasional. Geralmente 
ocorre em estandes para feiras ou na sinalização 
direcional e na identificação da empresa.

Sugere-se o formato de 0,4 x 1,5m para a 
sinalização direcional interna. Para estandes, deve-se 
aplicar a escala proporcional da peça, de acordo com o 
ambiente. O modelo direcional pode ter uma 
quantidade de informações maior, como setas de 
direcionamento, ou legendas com o nome do setor ou 
local indicativo.

De preferência, a ordem de aplicações das 
legendas obedece à  proximidade dos locais em 
relação ao totem. Ou seja, o local mais perto da placa 
aparece primeiro; as outras localizações, em seguida. 
No caso de dois ou mais locais terem a mesma 
distância em relação ao totem, aplicar as legendas em 
ordem alfabética.

Os textos são compostos na fonte HELVETICA, no 
corpo 80pts. legendas com o nome do setor ou local 
indicativo.

Referências para sinalização
Modelo de totem institucional > interno

Recepção

Auditório

Elevador



A sinalização interna direcional é aquela que 
orienta o usuário no seu deslocamento dentro da 
instituição. As unidades do IFMA possuem uma grande 
estrutura e as instalações ocorrem em diversas cidades 
maranhenses. Cada unidade possui arquitetura e 
condições específicas.

As orientações a seguir indicam o uso da 
sinalização quando o IFMA é proprietário do prédio. 
Nos demais casos, a sinalização deve se adaptar às 
regras do local.

Referências para sinalização
Sinalização interna > direcional

DECEV
Departamento de

Comunicação e Eventos

Audintoria Interna

Diretoria de
Infra Estrutura

AUDINT

DINFRA

h=
 1

,8
0m



A sinalização interna indicativa é aquela que 
posiciona o usuário no ambiente, ou seja, mostra o 
local em que a pessoa se encontra. Este tipo de 
sinalização pode ser representado por iconografia ou 
legendas.

No caso do IFMA, o uso deste tipo de sinalização 
ocorre com muita constância. A divisão dos setores por 
salas traz a necessidade de identificação para auxílio da 
localização do visitante naquela área.

Referências para sinalização
Sinalização interna > indicativa



Referências para sinalização
Sinalização interna > indicativa

Cliente: 
Desenho:

Projeto: 
Responsável: 

Escala: 
Data:

90R

Obs: 
medidas em polegadas: 1" = 2,54cm

Especificações:
Série:
Réguas: 
Pintura: 

Informações:
Logotipo:

Fixação: 
Acab. Lateral: 

Aprovado:

Data: ___/___/ 15

Regivaldo
Regivaldo

1:3
Junho/2015

Thin
Alumínio
Automotiva

Vinil
Silk

Adesiva
BullNose SSA

projeto registrado. direitos autorais reservados.
é proibida a publicação e produção deste
projeto de sinalização sem autorização da
systema 2/90 comunicação visual ltda.

01/01

Legenda:

IFMA
Placa de P orta6” (15,24 cm)

5” (12,70 cm)

11” (27,94cm)

3” (7,62cm) 9” (22,86cm)

1” (2,54cm)

Tampa em Alumínio

Componente de união
em Plástico PVC

Réguas em Alumínio

Delineador Inferior de 1/8"

Delineador Inferior de 1/8"

Delineador Inferior de 1/8"

Réguas em Alumínio

Trilho em Alumínio

Componente de união
em Plástico PVC

Fixação em parede
com parafusos

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL



A iconografia é uma forma de linguagem visual 
que utiliza imagens para representar uma informação. 
Ela deve ocorrer dentro de uma mesma linha de 
desenho e estilo, cores e padrão geral do Sistema de 
Identidade Visual ou Sinalização.

Os pictogramas devem obedecer a uma 
linguagem universal, que seja de fácil entendimento, 
pois o usuário deverá identificar a mensagem sem 
grandes dificuldades, como por exemplo no caso das 
placas de emergência. Neste caso, existem instruções 
técnicas para a elaboração, uso de cores e 
terminologias específicas.

Ver norma da ABNT NBR 13434-2:2004.

Referências para sinalização
Iconografia



O layout do Jornal Mural foi criado para atrair a atenção do leitor. Sua base 
poderá ser composta por material diverso (madeira, acrílico, metal, etc) e detalhes nas 
cores verde e vermelho, bem como, conter a marca IF versão horizontal completa. A 
composição será preferencialmente de 03 pautas e espaço para dois cartazes 
(produzido pelo), um em tamanho A3 e outro em A2. 

Para facilitar a leitura é utilizada a fonte Verdana, tamanho 12. O mural é um 
espaço dinâmico. Dessa forma, os textos são curtos e as linhas com espaçamento 1,5.

Referências para sinalização
Jornal Mural

Jornal Mural do IFMA - Mensagem de Boas Vinda

Servidores Alunos Institucional
Notícias Locais

(de natureza pedagógica)

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão



O banner institucional é uma das peças mais utilizadas em sinalização interna, 
principalmente em eventos. Pode-se usar esta peça para identificação do órgão em lugar 
permanente, ou em evento ocasional. Outro fator é a portabilidade da peça, que possibilita 
o seu transporte de forma rápida.

Em virtude do limite de altura de ambientes fechados, os formatos mais usuais são 0,8 
x 1,2m (vertical) e 3 x 1m (horizontal), podendo ser adaptado para outro formato, desde que 
na mesma proporção.

A concepção do layout é livre, contanto que a aplicação da marca ocupe no mínimo 
20% da área da peça. Deve-se também evitar seu posicionamento na parte inferior, pois isso 
reduz a importância da marca.

Referências para sinalização
Banner institucional

Banner 0,8x1,2m

Banner 3x1m

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

Maranhão

INSTITUTO
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Identificação de porta de entrada

A identificação da entrada é bastante variada, por 
causa da diversidade arquitetônica e dos materiais 
utilizados. Porém, as diretrizes para aplicação são 
mesmas indicadas no manual de identidade do IFMA.

Pede-se o uso da marca e na identificação 
principal do departamento, por razões de hierarquia, 
sugere-se indicar o órgão/setor  da maior importância.

Ao lado segue um exemplo em que a 
identificação é aplicada em portal de vidro. 

Referências para sinalização

Reitoria Reitoria

Maranhão

INSTITUTO
FEDERAL

Maranhão
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Modelo de testeira

Testeira é uma peça de comunicação situada na fachada de um edifício, acima de um estande de feiras ou de 
exposições. Sua visibilidade a torna uma peça de grande importância.

Por causa da predominância do formato horizontal, sugere-se que a versão da marca completa horizontal 
seja utilizada. A adaptação de escala obedecerá à proporção em que a visibilidade da marca tenha o melhor 
destaque. Gira em torno de 60% a 70% do tamanho da testeira.

Para cada situação, a aplicação da marca obedecerá à proporção acima citada, de acordo com a viabilidade 
de posicionamento e com a técnica utilizada no projeto.

Referências para sinalização
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Recomenda-se que a placa de inauguração siga 
instruções do MEC acerca do layout e ordem das 
autoridades. Essa é uma placa de aço escovado com as 
marcas e informações gravadas por fotocorrosão.

Autoridades devem dispostas de acordo com a ordem 
de prescedência respeitando-se o limite máximo de 07 
autoridades a ver:

1º Presidente
2º Governador
3º Ministro
4º Prefeito
5º Secretário de Ciência e Tecnologia
6º Reitor
7º Diretor Geral

Referências para sinalização
Placa de Inauguração

Os textos devem ser escritos preferencialmente em Myriad Bold.
Especificações:
Aço escovado.
Medidas: 0,60 m de largura por 0,80 m de altura.

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão



Sinalização de veículos
A sinalização dos veículos do IFMA obedece à 

Instrução Normativa INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 
15 DE MAIO DE 2008. Os detalhes técnicos 
encontram-se nesta norma.

Referências para sinalização

GOVERNO FEDERAL
PODER EXECUTIVO

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO
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GOVERNO FEDERALPODER EXECUTIVOUSO EXCLUSIVO EM SERVIÇO
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Sinalização de veículos
Referências para sinalização

c) Prestadores de serviço terceirizados

a) Discentes

b) Servidores em geral

Apenas os veículos identificados com os adesivos terão 
acesso ao estacionamento do IFMA.

Cada aluno, servidor ou prestador de serviço terceirizado, 
usuário de automóvel, poderá dispor, gratuitamente, de um 
adesivo de identificação. 

Para solicitação do mesmo, recomenda-se o contato com o 
setor responsável no campus de origem.

Quando houver mudança de veículo, caberá ao usuário 
preservar o seu adesivo. 

O acesso ao estacionamento é limitado ao número total de 
vagas disponíveis.

Descrição:
Adesivo policromia, tamanho 8 x 5 cm.

Servidores Reitoria

Estudante

Colaborador



Sinalização de veículos
Referências para sinalização

Visitantes 

Descrição:
Pvc policromia
tamanho 26 cm (proporcional)

Vi
si

ta
nt

e



Sinalização de veículos
Referências para sinalização

Elementos em adesivos

GOVERNO FEDERAL
PODER EXECUTIVO

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO
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USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO
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Recomendações Complementares

A prática da Programação Visual para o Setor Público deve 
ser capaz de projetar produtos/serviços (de design gráfico) 
que tenham como foco as necessidades dos públicos de 

interesse sem ferir a imagem institucional.
Para tanto, recomendamos evitar uso de ilustrações, 

fotografias, termos, símbolos e demais itens que 
contenham teor de violência ou que confrontem com os 
princípios pedagógicos, a ética, a civilidade, o respeito à 

diversidade e que, de alguma forma venha a prejudicar a 
imagem institucional e a relação com os usuários.
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