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I. INTRODUÇÃO

Em 2018, foi criada uma Campanha interna para 
que alunos e servidores pudessem escolher, 

dentre quatro versões, o selo comemorativo dos 
40 anos da UNIRIO. O selo vencedor foi escolhido 
com 47% dos 3.227 registros totais.
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II. CONCEITOS

losango: remete 
ao símbolo da 
UNIRIO

fita contínua: criati-
vidade e inovação

fita: comemoração
sombras, brilhos e degradês: 
ideia de volume, modernidade
e movimento

bordas 
arredondadas:
remetem ao símbolo 
da marca UNIRIO

cores primárias da
marca UNIRIO:
harmonia consoante

40 anos: 
bodas esmeralda

ANOS

A criação do  selo 
comemorativo dos 40 

anos da UNIRIO foi baseada em 
funcionalidade e forma, já que 
deve ser aplicável em todos os 
tipos de peças ao mesmo tempo 
em que precisa transmitir 
conceitos condizentes com 
a Instituição por meio de 
uma aparência graficamente 
atraente. 
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III. REGRAS DE APLICAÇÃO

O selo comemorativo deve ser usado ao longo de todo o ano de 
2019 para marcar a data do aniversário da UNIRIO. Portanto, 

recomenda-se que seja aplicado nas mais variadas peças que 
transmitam a imagem e o nome da Instituição.  Desse modo, pode 
ser aplicado junto à marca da UNIRIO e até mesmo quando esta 
não estiver visível na peça.

Apesar disso, o selo comemorativo somente pode ser aplicado 
em peças que não tenham natureza permanente, isto é, que 
tenham veiculação e uso primários ao longo de 2019. Assim, deve 
ser aplicado em veículos como sites, redes sociais, materiais de 
divulgação oficiais, e-mail marketing, entre outros.

Além disso, o selo comemorativo não pode ser aplicado em 
documentos oficiais (como atas, editais, resoluções, manuais, 
oficíos e relatórios, por exemplo), pois já estão definidos seus 
critérios de formatação e diagramação pelo Manual de Atos Oficiais. 

http://www.unirio.br/manualdeatosoficiais/arquivos/ManualdeAtosOficiais%252011-1-2017v19.pdf
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Cada peça em que o selo 
comemorativo é aplicado 

exige uma versão específica 
deste. Diferentes questões, 
como cores de fundo, quantas 
e quais cores deverão ser 
reproduzidas e o seu tamanho, 
interferem na sua leitura, 
consequentemente, na sua 
aplicação.

1 VERSÕES OFICIAIS

Imagem encontrada em vetor no arquivo 40anos_finais-03.svg dentro de  
40anos_todas_versoes.zip.

http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
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2 VERSÕES PRINCIPAIS

SELO COMEMORATIVO  
SEM A MARCA DA UNIRIO

SELO COMEMORATIVO  
JUNTO À MARCA DA UNIRIO
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Essa é a versão principal 
aplicada quando a marca 

da UNIRIO não estiver visível 
ou quando esta e o se-                  
lo comemorativo estiverem 
distantes entre si no layout 
da peça (imagens ilustrativas 
abaixo, à direita).

3 SELO COMEMORATIVO SEM A MARCA DA UNIRIO 
  3.1 VERSÃO PRINCIPAL

Encontrada em vetor no arquivo  
40anos_finais-02-01.svg  
e bitmap com fundo transparen- 
te em 40anos.png dentro de  
40anos_todas_versoes.zip.

Mostra de aplicação 
do selo quando a 
marca da UNIRIO 
não estiver visível 
na peça.

Mostra de  
 aplicação do selo 

quando a marca 
da UNIRIO estiver 
distante na peça.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean dapibus non enim 
eget ullamcorper. Aliquam in orci massa. 
Sed in velit ac nulla tempus efficitur. Mae-
cenas luctus pellentesque lacus. In ac dui 
ultrices, porta nibh ac, pharetra elit. Nulla 
egestas, sapien eget aliquet sagittis, lectus 
lacus faucibus elit, et ullamcorper libero 
sapien nec justo. augue mattis est porta.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Aenean dapibus non enim eget 
ullamcorper. Aliquam in orci 

massa. Sed in velit ac nulla tempus effici-
tur. Maecenas luctus pellentesque lacus. In 
ac dui ultrices, porta nibh ac, pharetra elit. 
Nulla egestas, sapien eget aliquet sagittis, 
lectus lacus faucibus elit, et ullamcorper 
libero sapien nec justo. Curabitur at augue 
mattis est porta vulputate. Mauris vitae nisi 
tincidunt urus lectus dictum lacinia.

Curabitur hendrerit libe-
ro eu nulla malesuada, vel 
viverra urna gravida. Ali-
quam venenatis diam sit 

REDUÇÃO

7 mm

7 mm

http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip


11A imagem maior, à direita, mostra 
como é a versão recomendada 

quando aplicada em tons de cinza. 
Foi criada essa versão, pois, quando 
o selo em cores é convertido 
automaticamente (imagem menor, 
à direita), ele perde contraste entre 
os tons claros e escuros ao mesmo 
tempo em que pode perder leitura, 
pois os tons se tornam muito similares 
entre si. Portanto, recomenda-se o 
uso da versão preparada para tons 
de cinza, já que garante que cada 
região do selo será percebida, além 
de manter o impacto do contraste.  

3.2 EM TONS DE CINZA

Versão em tons de cinza recomendada. 
Encontrada em vetor no arquivo 40anos_
finais-02-01.svg e bitmap com fundo 
transparente em 40anos_todas_versoes.zip.

Tons de cinza gerados 
automaticamente.

http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
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Essas são versões 
simplificadas criadas para, 

quando for necessário, aplicar 
só em uma cor, sem meio-tom, 
toda em preto (aplicada quando 
houver fundo claro) ou toda em 
branco (aplicada quando houver 
fundo escuro). 

BRANCOPRETO

3.3 EM UMA COR

Encontrada em vetor no arquivo 40anos_
finais-02-01.svg e bitmap com fundo 
transparente em 40anos_pb.png dentro 
de 40anos_todas_versoes.zip.

Encontrada em vetor no arquivo 40anos_fi-
nais-02-01.svg e bitmap com fundo trans-
parente em 40anos_branco.png dentro de 
40anos_todas_versoes.zip.

http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
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4 SELO COMEMORATIVO JUNTO À MARCA DA UNIRIO
  4.1 VERSÃO PRINCIPAL E VERSÃO ALTERNATIVA 

Quando o selo dos 40 anos e a 
marca da UNIRIO estiverem 

próximos, recomenda-se o uso 
de uma das versões ao lado, 
pois são elementos gráficos 
que conseguem transmitir a 
dupla ideia de ligação entre 
si e, da mesma maneira, 
distinguir uma separação en- 
tre eles.   

Encontrada em vetor no arqui-
vo 40anos_finais-02-01.svg e 
bitmap com fundo transpar-
ente em 40anos_caixa.png 
dentro de 40anos_todas_ver-
soes.zip.

Encontrada em vetor no ar-
quivo 40anos_finais-02-01.svg 
e bitmap com fundo trans-
parente em 40anos_fio.png 
dentro de 40anos_todas_ver-
soes.zip.

1) VERSÃO PRINCIPAL

2) VERSÃO 
ALTERNATIVA

http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
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4 SELO COMEMORATIVO JUNTO À MARCA DA UNIRIO
  4.2 LIMITAÇÕES CROMÁTICAS

Foram criadas versões com 
as caixas também para 

diferentes necessidades de 
aplicação, como limitação do 
número de cores e cores do 
fundo.  

PRETO

PARA FUNDO ESCURO

TONS DE CINZA
Encontrada em vetor no arquivo 
40anos_finais-02-01.svg e bitmap 
com fundo transparente dentro de 
40anos_todas_versoes.zip.

Encontrada em vetor no arquivo 
40anos_finais-02-01.svg e bitmap 
com fundo transparente dentro de 
40anos_todas_versoes.zip.

Encontrada em vetor no arquivo 
40anos_finais-02-01.svg e bitmap 
com fundo transparente dentro de 
40anos_todas_versoes.zip.

http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
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4 SELO COMEMORATIVO JUNTO À MARCA DA UNIRIO  
  4.3 VERSÕES VERTICAIS

Caso existam limitações de 
espaço na página, pode-se 

aplicar a versão vertical. 
PRETO PARA FUNDO 

ESCURO
TONS DE 

CINZA
VERSÃO 

PRINCIPAL  

Encontrada em vetor no arquivo 40anos_finais-02-01.svg e bitmap com fundo 
transparente dentro de 40anos_todas_versoes.zip.

http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
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5 ÁREA DE PROTEÇÃO

X

X = área de proteção

X

X

X

X X

X

X

X X

Deve sempre existir uma área 
de arejamento ao redor 

do selo para que garanta sua 
leitura, portanto não deve ser 
aplicado nenhum elemento em 
torno do selo que esteja dentro 
da sua área de proteção. Para 
calcular a área de proteção, 
deve ser usada a altura das 
letras: “ANOS”, quando aplicado 
somente o selo dos 40 anos; 
“UNIRIO”, quando aplicado 
junto à marca da UNIRIO. 
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6 REDUÇÃO MÁXIMA

para impressãomin 7 mm
para telamin 20 pxPara que o selo possa ser 

reduzido, foi criada uma 
versão que mantém a leitura do 
texto e dos elementos. Assim, 
maior separação entre as letras 
e entre as fitas. O selo aceita a 
redução máxima para tela 20 
pixels e para impressão 7 mm 
de altura. Recomenda-se o 
uso dessa versão para redução 
quando a aplicação for menor 
do que 11 milímetros.   

Encontrada em vetor no arquivo 40anos_finais-02-01.svg e bitmap com fundo transparente 
em 40anos_reducao.png dentro de 40anos_todas_versoes.zip.

http://www.unirio.br/comunicacaosocial/40-anos/40anos_todas_versoes.zip
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7 CORES

CMYK 100,76,34,20
RGB 13,67,107
PANTONE P111-16 C
#27408B

CMYK 78,10,41,0 
RGB 0,168,163
#00CED1

CMYK 51,0,100,0 
RGB 138,198,64
#ADFF2F

CMYK 51,0,100,0 
RGB 138,198,64
#ADFF2F

CMYK 100,100,100,100 
RGB 0,0,0 
#000000

AZUL UNIRIO

TURQUEZA ESCURO

VERDE LIMÃO

CINZA

PRETO

A cor primária do selo dos 
40 anos é a mesma da 

marca da UNIRIO. Portanto, 
recomenda-se que, para 
garantir a integridade  da marca, 
seja aplicado o azul correto em 
todas as peças.

Enquanto que, para as 
cores secundárias, podem 
ser aplicados seus matizes 
principais e subtons que sejam 
correlatos. 

COR PRIMÁRIA

CORES SECUNDÁRIAS
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8 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
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9 USOS CORRETOS PARA TONS DE FUNDO

20%10%

0% (porcentagem de preto)

30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%

COLORIDODiversos tons de fundo foram 
testados para garantir 

a integridade da leitura das 
marcas. Portanto, deve-se 
observar se está sendo usada a 
versão com o melhor contraste.
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10 USOS INCORRETOS

É                 vedado realizar qualquer 
modificação na composição 

visual do selo, como mudar a 
proporção, deformar, colorir, 
aplicar efeitos, usar somente 
partes, entre outras. Ao lado, 
alguns exemplos de usos 
incorretos.

x comprimir

x esticar x alterar x redução que o 
torna ilegível

x usar somente 1 caixa

x colorir x aplicar efeitos

x alterar posição x objetos contornando

x usar símbolo como letrax invadir área de 
proteção

x em outline

anos da UNIRIO
descobertas em várias áreas da matemática como o 
cálculo e a teoria dos grafos. O nome do curso é uma 
homenagem ao físico e matemático Leonhard Euler 
(1707-1783), responsável por importantes descobertas 
em várias áreas da matemática como o cálculo e a 
teoria dos grafos. O nome do curso é uma homenagem 
ao físico e matemático Leonhard Euler (1707-1783), 
responsável por importantes descobertas em várias áreas 
da matemática como o cálculo e a teoria dos grafos. 
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