
Criada em 1989, por disposição contida na própria Constituição do Estado, a 
UEMG comemora seus 30 anos, neste 2019, e simboliza este acontecimento com 

uma marca comemorativa.

Desenvolvida pela divisão de design gráfico da Assessoria de Comunicação da 
UEMG, na Reitoria, em Belo Horizonte, a nova marca foi escolhida pela comissão 

instituída para cuidar das comemorações dos 30 anos da Universidade.

Inspirada pelos conceitos de pluralidade e diálogo, a peça combina duas fontes 
(tipos de grafia) diferentes na formação do “30”, representando o contínuo 
esforço da UEMG, instituição multicampi, de encontrar a harmonia em meio à 
diversidade. Os números aparecem ainda numa linha ascendente, sugerindo a ideia 
de movimento e o crescimento da Universidade ao longo dos anos. A coloração 
dos algarismos, identificada com o vinho, promove uma suave combinação entre 

o azul e o vermelho já presentes na marca tradicional da UEMG.

APLICAÇÃO DA MARCA
Recomenda-se o uso da marca em todos os eventos, produções e produtos que 

contemplem materiais oficiais. 

A nova marca deverá ser utilizada durante todo o ano de 2019, sendo retomada a 
aplicação da logo antiga, a partir do início de 2020.

Os arquivos da marca estão disponíveis para dowloand neste link:

MANUAL SIMPLIFICADO 
DE APLICAÇÃO DA MARCA 

“UEMG 30 ANOS”



DESENVOLVIMENTO DA MARCA



C 58 | M 17 | Y  04 | K 46 
R 59 | G 110 | B 143
Pantone 5405 C 

C 0 | M 100 | Y 81 | K 4 
R 227 | G 24 | B 55
Pantone 186 C

C 30 | M 97 | Y 33 | K 28 
R 117 | G 12 | B 68
Pantone 7638 C

CORES

A marca foi desenvolvida em duas versões. Recomenda-
se priorizar a utilização da marca A, deixando o modelo 

mais sintético (B) apenas para ocasiões em que a 
marca A não puder ser veiculada por limitações de 

diagramação ou por uma melhor configuração estética.

Em ambos os casos, deverá ser aplicada 
preferencialmente à direita das peças gráficas. 

A.

B.

DESENVOLVIMENTO DA MARCA



TIPOGRAFIA



versão 
preferencial

PB

negativo 
PB

VARIAÇÕES CROMÁTICAS
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Redução máxima: 

42mm
20mm

ÁREA DE PROTEÇÃO



UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APLICAÇÕES INADEQUADAS

Não alterar a disposição dos elementos

Não girar

Não acrescentar sombra 
ou outros efeitos

Não distorcer, alongar ou comprimir

Não acrescentar elementos



SUGESTÕES DE APLICAÇÃO



PAPEL TIMBRADO E CARTÃO

Papel timbrado

Cartão 10x15 cm

O papel timbrado e o cartão poderão 
ser acessados no endereço:



CONTATO:
Em caso de dúvidas sobre a utilização da marca dos 30 anos da UEMG, 
entre em contato com a Assessoria de Comunicação da Universidade:

comunicacao@uemg.br | carla.mara@uemg.br | sofia.carvalho@uemg.br

(31) 3916 8713 (Carla) | 3916 8715 (Sofia)


