


Introdução

A manutenção da Identidade Visual criada para o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais (GGTE)
depende da aplicação correta e consistente em termos de marca, cores, proporção e tipografias.

Este manual contém todas as especificações necessárias para a utilização da Identidade Visual em
diversas situações, e tem como objetivo, portanto, normatizar e facilitar a implantação e utilização
do sistema de Identidade Visual, bem como apresentar soluções gráficas, nas quais evidencie o
padrão determinado pela assinatura visual.
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O logotipo do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais foi desenvolvido
a partir da sigla GGTE, e a tipografia foi desenhada buscando a conexão
entre cada uma das letras, sugerindo fluidez e continuidade.

O sobrenome “tecnologias educacionais” foi acrescentado à marca
para definir, de forma objetiva, a atuação do Grupo.

Por possuir a maior quantidade de elementos da identidade visual, a marca
GGTE pode ser utilizada isoladamente, desde que seja sempre em algo
relacionado à área de atuação do Grupo.
 

Assinatura Visual Principal
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São estabelecidas as relações de proporção entre a
dimensão maior - horizontal, igual a “x” - e a dimensão
menor - vertical, igual a “y” -, a fim de facilitar a
aplicação manual da logomarca em grandes formatos.

Para encontrar os valores para ampliação, basta
multiplicar o valor da metragem máxima a ser
aplicada pelos valores especificados ao lado,
e dividir os resultados por 100.
 

Proporções
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1,2

1 A marca tem a proporção de 1,2:1.

x = 100%

y = 100%

1,9 x
20,7 x

5,6 x

6,8 y

6,8 y

6,8 y

5,6 y

3,9 y

13,2 y

4,9 y

3,9 y

13,2 y

16,3 y

16,9 y

0,3 x 0,3 x1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3 x1,3 x

1,1 x 1,1 x

8,0 x

5,9 x

2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 x

8,0 x

8,0 x 8,0 x 8,0 x 8,0 x 8,0 x 8,0 x 8,0 x 8,0 x

8,0 x 8,0 x 8,0 x 8,0 x 8,0 x 8,0 x 8,0 x 8,0 x

5,6 x 9,4 x 9,4 x 9,4 x5,6 x 5,6 x 5,6 x 7,1 x 8,0 x5,6 x 5,6 x 5,6 x 5,6 x

20,7 x 20,7 x 20,7 x
1,9 x 1,9 x



A construção gráfica da marca é determinada por
uma malha de construção, que permite perceber, de
forma clara, as proporções e os alinhamentos dos
vários elementos constituintes da marca.

Um quadrado, a partir da primeira letra “g”, fornece
o módulo básico para determinação da malha.
Considera-se, aqui, a unidade fundamental de
construção do módulo com valor de 1x1.

Malha de Construção
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Paleta de Cores
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CMYK PANTONE HEX

R0   G149   B177 0095B1320 PCC80  M20  Y25  K3

R0   G95   B110 005F6E316 CC90  M40  Y40  K30

R111   G118   B120 6F7678431 CC55  M40  Y40  K25

RGB



Paleta Extra de Cores
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Quando houver necessidade de inserir outras
cores em um material gráfico, além daquelas que
já compõem a logomarca, por exemplo, podem ser
utilizadas as cores com os valores ao lado, em
elementos visuais que complementem a composição.
Exemplo:

 

CMYK HEX

R0   G30   B30 001F1FC100  M0  Y0  K90

R120   G200   B200 71CDD3C55  M0  Y25  K0

R155   G135   B45

R205   G180   B90

9C872E

C8B254

C35  M35  Y90  K20

C25  M25  Y75  K0

RGB

banner de divulgação do vídeo institucional GGTE



PRETO E BRANCO

MONOCROMIA

NEGATIVO

Variações de Cores
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COR ORIGINAL

Na versão em preto e branco da
logomarca, deve-se aplicar um
gradiente que parte do preto
70% para o preto 90%. 

Quando for usada apenas uma cor
para a representação da logomarca,
utilize sempre preto ou branco,
dependendo do fundo.



FUNDO CLARO

FUNDO ESCURO

Variações de Cores
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Sempre que o fundo claro permitir, mantenha
as cores originais da marca. Este uso só é
adequado, quando se obtém alto contraste na
visualização da logomarca. Caso isto não aconteça,
utilize a logomarca na cor preta.

Em fundos escuros, utilize sempre a
logomarca na cor branca, por completo.



FUNDO COLORIDO COM TEXTURA

Variações de Cores
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Se a logomarca for disposta sobre um fundo
colorido, priorize sempre o alto contraste e a
boa leitura em sua visualização.
Nestes casos, a logomarca nunca deve ser
utilizada em suas cores originais, e a variação
de cores do fundo deve ser a mais
homogênea possível.



Variações de Uso
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Deve-se sempre almejar a exposição da logomarca
em sua composição original e no sentido vertical,
mas, com a pluralidade das mídias disponíveis,
algumas adaptações podem ser realizadas. 
Como alternativa na composição, a logomarca pode ser
exposta no formato horizontal, conforme as proporções
demonstradas ao lado.

x

x

x



Margem de Segurança
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Para maximizar e ressaltar sua visibilidade e seu
impacto de exposição entre outros elementos visuais
ou gráficos, a logomarca deve aparecer sempre
com um espaço mínimo ao seu redor. O tamanho
deste espaço pode ser determinado empregando-se
as proporções demonstradas ao lado.

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Tamanho Mínimo
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O tamanho mínimo para a exposição da logomarca,
em formato vertical ou horizontal, varia de acordo
com a sua composição.
Para assegurar a visibilidade e o impacto na sua
reprodução, nunca apresente a assinatura em
tamanho menor que o especificado ao lado.

22 mm 45 mm



Normas de utilização da logomarca
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Nunca utilizá-la em tamanho menor do que o
especificado neste manual.

Não mudar ou trocar suas cores.

Não desrespeitar sua margem de segurança.

Certum propter secil indicium
studuissent, atque redemptoris
hominum natalis lesus regum
et pontificum multi scripsisse
magistri, quod quisquis tempus
sedisset in imperiali rector et
egreglus pastor.

Não associá-la a elementos gráficos. Não usá-la em fundo com baixo contraste.



Normas de utilização da logomarca
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Não expandi-la ou condensá-la.

Não alterar o seu espaçamento. Não confiná-la em um espaço delimitado. Não alterar suas formas.

Não usá-la em outline. Não utilizá-la em fundos complexos.



In Paris Natique et sancti nomine Flatus! Cum certum
propter secil indicium studulssent, atque redemptoris
hominum natalis lesus regum et pontificum multi
scripsisse magistri, quod quisquis tempus sedisset in
imperial rector et            egreglus pastor quod
pontificali sede: augustorum scripserunt ferrea regna,
inperium quorum tandem ceu clarult altum partibus
occiduis. 

Normas de utilização da logomarca
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Não utilizá-la como textura.

Não rotacioná-la. Não sublinhá-la Não aplicá-la com efeitos.

Não alterar sua relação com o sobrenome
“tecnologias educacionais”.

Não inseri-la em um texto.



O tipo que compõe o sobrenome da marca é o
BN Deep Blue, com algumas alterações. Porém, este
tipo nunca deve ser utilizado em qualquer texto
publicitário ou conteúdo. É preciso ficar atento para
não se confundir e usar tipos semelhantes ao
BN Deep Blue.

O tipo de letra para títulos, itens e chamadas de peças
publicitárias é o Frutiger 67 Bold Condensed.

O tipo de letra para textos publicitários e conteúdos
extensos é o Frutiger Next LT - Light Condensed.
É permitida a escolha de outros tipos, desde que
não possuam serifas.

Tipologia
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Frutiger 67 Bold Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !@#$%^&*();,.

Frutiger Next LT - Light Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !@#$%^&*();,.



Nas próximas páginas, são apresentados alguns
exemplos de aplicações da logomarca, os quais
têm como objetivo servir de referência para a
criação de materiais publicitários e brindes, bem
como para a exposição da marca em diversos
meios de comunicação.

ATENÇÃO
Toda aplicação da logomarca deve sempre seguir
todas as especificações deste manual.

Aplicações
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Papel de Carta e Envelope
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Rua Saturnino de Brito, 45 - Cidade Universitária Zeferino Vaz

Barão Geraldo - Campinas/SP  |  Telefone: (19) 3521-2183

www.ggte.unicamp.br

Rua Saturnino de Brito, 45 - Cidade Universitária Zeferino Vaz
Barão Geraldo - Campinas/SP 

GGTE - Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais

www.ggte.unicamp.br
Telefone: (19) 3521-2183

CEP: 13083-970 - Caixa Postal 6132



Caneta e Adesivo para CD e DVD
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Pasta
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Pasta

Manual de Identidade Visual - GGTE Aplicações        20

Rua Saturnino de Brito, 45 - Cidade Universitária Zeferino Vaz

Barão Geraldo - Campinas/SP  |  Telefone: (19) 3521-2183

www.ggte.unicamp.br

SISTEMA DE NOTAS E FREQUÊNCIAS REDEFOR UNICAMP

         
         1. Objetivo

      1.1. Documento

 Este documento foi elaborado com o intuito de orientar os professores na utilização do Sistema de Notas e Frequências, 
em cada etapa do processo de aprovação e publicação, informando o significado das legendas e mensagens.

      1.2. Sistema

 Tem o propósito de permitir que as informações de notas e frequências fiquem centralizadas em local único, no qual 
Tutores, Especialistas e Coordenadores possam trocar informações de forma ágil, viabilizando que, ao final do processo, os 
dados fiquem disponíveis para o Cursista e ocorram menos erros nas informações passadas à Diretoria Acadêmica (DAC).

          2. Permissões

        2.1. Visão do Tutor

• Permissão para inserir as notas/frequências para cada Cursista.
• Permissão para salvar as notas/frequências e, em outro momento, continuar a inserir os dados, desde que não tenha 
aprovado a disciplina.
• Permissão para aprovar cada disciplina (após aprovar, não poderá modificar as notas/frequências da disciplina).

2.2.  Visão do Especialista
As opções abaixo estarão disponíveis apenas se o Tutor aprovar a disciplina:
• Permissão para inserir as notas/frequências para cada Cursista. 
• Permissão para salvar as notas/frequências e, em outro momento, continuar a inserir os dados, desde que não tenha 
aprovado a disciplina.
• Permissão para aprovar cada disciplina (após aprovar, não poderá modificar as notas/frequências da disciplina).

Coordenadora Associada

veras@unicamp.br

+55 19 3521-2183
www.ggte.unicamp.br Vera Nisaka Solferini

Desde a década de 1980, a Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, a 1ª universidade 
pública do País a lançar um portal gratuito de conteúdos educacionais, o OpenCourseWare 
(OCW) Unicamp, desenvolve e implementa projetos de uso e desenvolvimento de Tecnologias 
na Educação. Mais recentemente, tem se empenhado também em projetos voltados à 
Educação a Distância (EAD), com o envolvimento de diversas áreas da universidade, entre elas 
as Pró-Reitorias de Pós-Graduação e de Graduação e o Grupo Gestor de Tecnologias 
Educacionais (GGTE).

O Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais (GGTE) foi instituído por meio da resolução GR Nº 
15, de 15/03/2010 e está subordinado às Pró-Reitorias de Pós-Graduação e de Graduação. Foi 
criado com o objetivo de propiciar, apoiar, articular e promover ações institucionais 
relacionadas ao desenvolvimento da Educação a Distância, nos níveis de graduação, 
pós-graduação e extensão da Unicamp, com os diferenciais de credibilidade e excelência já 
presentes nos cursos presenciais oferecidos pela Instituição.

Atua como interlocutor da Unicamp junto a outras instituições, identificando oportunidades de 
parcerias que incentivem a implantação de cursos a distância e contribuam para a definição de 
políticas públicas para o setor.

O GGTE é formado por um Conselho de Orientação, uma Coordenação e uma Equipe Executiva.

O Conselho de Orientação foi definido originalmente pela Portaria GR-82 de 24/09/2009.

O GGTE É O MEIO PARA VOCÊ VIABILIZAR SEUS

      PROJETOS EDUCACIONAIS

PARA ALÉM DAS SALAS DE AULA.



www.ggte.unicamp.br


