MANUAL DE

IDENTIDADE
VISUAL

Este manual
é interativo.
Inicie a navegação
clicando na seta.

Este manual contempla
regras, diretrizes e
elementos gráficos da
IDENTIDADE VISUAL do
INSTITUTO LINA GALVANI:
logomarca, suas aplicações,
cores, fontes, elementos
básicos, estilos fotográficos,
grafismos, ícones, entre
outros. Tudo para garantir
o alinhamento estético e a
coerência entre as várias
manifestações visuais da
marca. Além disso, o guia
dá exemplos de aplicação
para orientar todos aqueles
envolvidos em sua gestão.
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Marca

Nossa marca é composta pelo
símbolo (sinal gráfico) e pelo
logotipo (expressão Instituto Lina
Galvani), utilizados em conjunto,
com posicionamento e proporções
fixas entre si, inalteráveis na maioria
das aplicações.

símbolo

Símbolo
Representação estilizada da
árvore iluminada e humanizada,
nossa principal característica e
sinal de reconhecimento.
Logotipo
Expressão composta pela
palavra Instituto, que denota a
organização em si, em peso mais
leve, acompanhada do nome
de Lina Galvani, com desenho
especial e ajuste entre letras.
O logotipo não pode jamais ser
digitado a partir de fonte similar:
deve ser reproduzido através dos
arquivos digitais autorizados.

logotipo
marca
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Versões da marca
Para maior flexibilidade nas
aplicações da nossa marca,
foram definidas três versões
para o seu uso:
Versão Preferencial,
Versão com Símbolo Reduzido
e Versão com Símbolo Isolado.

A superfície onde o mesmo será
aplicado é que definirá qual a versão
mais adequada a ser utilizada,
respeitando sempre as regras
de legibilidade, redução e
área de não-interferência.
Versão com Símbolo Isolado

Versão Preferencial

h
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Versão com Símbolo Reduzido
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Versões da marca
Dado o desenho memorável da
marca, torna-se possível o uso
em versões negativas, sem perder
identidade. Assim, enriquecendo
o sistema visual e o conjunto
de peças gráficas e eletrônicas,
pode-se explorar os fundos de cor,
trazendo impacto à comunicação.
Versão Negativa
Uso em peças no qual
o fundo branco não é indicado.

Versão Negativa

Versão Monocromática Positiva

Versão Monocromática Positiva
Uso quando houver limitação
de cores.
Versão Monocromática Negativa
Uso quando houver limitação
de cores.
Versão Grayscale
Uso quando viável a impressão
em tonalidades de cinza.

Versão Monocromática Negativa

Versão Grayscale
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Versões complementares
A marca do Instituto Lina Galvani
apresenta uma importante
particularidade. Mesmo eleita
uma versão principal, com cores
fixas (laranja e cinza), ela possui
outras três opções de cores, estas
diretamente ligadas aos projetos
que desenvolvemos, além de
mais uma opção extra para uso
em casos especiais:
SOCIEDADE CIVIL

3. Tom fotográfico

GESTÃO PÚBLICA

4. Tom de voz e texto

INSTITUCIONAL

5. Composição
das peças

VERSÃO ALTERNATIVA

6. Elementos de apoio
7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação

Essas versões complementares
dão, além de “leveza e luz”
à marca, a condição de uma
organização intuitiva aos temas
e assuntos a serem abordados
em diferentes plataformas
e frentes de trabalho.
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Versões com assinatura
A marca do Instituto Lina
Galvani encorpora a assinatura
“Transformando junto” em
aplicações externas, isto é,
todo tipo de midia veiculada
externamente deve priorizar a
utilização do logo na versão com
assinatura, fortalecendo assim
a essência do instituto.
Ele está disponível nas versões
oficial e complementares.
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Assinatura

5. Composição
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Redução mínima da marca com assinatura

6. Elementos de apoio
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8. Modelos
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Ao lado, encontram-se os limites
de redução, tanto da marca
quanto do símbolo isoladamente.

40 mm

40 mm
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Área de não-interferência
e limites de redução
A área de não-interferência
representa um espaço reservado
em toda a volta da marca, onde
não devem ser inseridos outros
elementos gráficos.

Versão Preferencial

h
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Ao lado, encontram-se os limites
de redução, tanto da marca
quanto do símbolo isoladamente.

Redução mínima da marca

25 mm

35 mm

10 mm
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Padrões cromáticos
O sistema visual de 1 cor fixa
e 4 cores variáveis, deve ser
utilizadas conforme item 1c
apresentado anteriormente.
Ao lado encontram-se as
especificações para os diversos
tipos de uso.

Cores Principais

Laranja_ILG
Pantone Orange 021 C (brilho)
Pantone Orange 021 U (fosco)
CMYK 0 60 100 0
RGB 245 130 32

Cinza_ILG
Pantone Cool Gray 9 C (brilho)
Pantone Cool Gray 9 U (fosco)
CMYK 0 0 0 60
RGB 128 138 133

Cores Secundárias

Lilás_ILG
Pantone 2583 C (brilho)
Pantone 2583 U (fosco)
CMYK 35 65 0 0
RGB 109 112 175

Azul_ILG
Pantone 2726 C (brilho)
Pantone 2726 U (fosco)
CMYK 70 50 0 0
RGB 88 122 188

Verde_ILG
Pantone 368 C (brilho)
Pantone 368 U (fosco)
CMYK 50 0 100 0
RGB 141 198 63

Amarelo_ILG
Pantone 1245 C (brilho)
Pantone 1245 U (fosco)
CMYK 10 30 100 15
RGB 199 155 28

Cores Complementares

Cinza_ILG
40% Pantone Cool Gray 9 C (brilho)
40% Pantone Cool Gray 9 U (fosco)
CMYK 0 0 0 25
RGB 241 242 242

Laranja_ILG
40% Pantone Orange 021 C (brilho)
40% Pantone Orange 021 U (fosco)
CMYK 0 24 40 0
RGB 250 179 131

Lilás_ILG
40% Pantone 2583 C (brilho)
40% Pantone 2583 U (fosco)
CMYK 10 25 0 0
RGB 199 178 214

Azul_ILG
40% Pantone 2726 C (brilho)
40% Pantone 2726 U (fosco)
CMYK 20 15 0 0
RGB 174 197 231

Verde_ILG
40% Pantone 368 C (brilho)
40% Pantone 368 U (fosco)
CMYK 15 0 40 0
RGB 209 227 155

Amarelo_ILG
40% Pantone 1245 C (brilho)
40% Pantone 1245 U (fosco)
CMYK 0 12 40 8
RGB 222 196 129
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Tipografia

A fonte padrão a ser utilizada é a
Ronnia, em suas variantes light,
regular e bold, de alta qualidade
de desenho e legibilidade.
Para internet e textos editáveis
foi selecionada a fonte Arial,
disponível em todas as
plataformas de computadores.
A fonte Ronnia está disponível
para compra em:
Linotype
http://www.linotype.com

Alfabeto Padrão

Ronnia Light

abcdefghijklmnopqrstuvxywz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
0123456789

Ronnia Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxywz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
0123456789

Ronnia Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxywz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
0123456789

Alfabeto Eletrônico

Fontshop.com
http://www.fontshop.com

Arial Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxywz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
0123456789

Adobe
http://www.adobe.com/type

Arial Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxywz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
0123456789
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Componentes do nome
do arquivo da marca
Versões
assin = versão com assinatura
pref = versão preferencial
sr = versão com símbolo reduzido
si = versão com símbolo isolado

Cores
lj = cor laranja
az = cor azul
vd = cor verde
ll = cor lilás
am = cor amarelo
grayscale = retícula de preto
mono_pos = mono positivo
mono_neg = mono negativo
mono_neg_lj = mono negativo laranja
mono_neg_az = mono negativo azul
mono_neg_vd = mono negativo verde
mono_neg_ll = mono negativo lilás
mono_neg_am = mono negativo amarelo

Extensões
.ai = arquivo vetor, Adobe Illustrator
.cdr = arquivo vetor, Corel Draw

Identificador

Versão

Cores

Extensão
do arquivo

marcaILG_pref_mono_neg_lj.ai

Iconografia
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Ícones

Os ícones devem ser utilizados seguindo as diretrizes de nossa
Metodologia de Desenvolvimento Comunitário.
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Principais entregas
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Indicadores de
desenvolvimento comunitário

Principais resultados

Estratégia de entrada
no território definida

Planejamento
participativo

COESÃO COMUNITÁRIA

DESENVOLVIMENTO DE POTENCIAIS

Principais entregas

Principais entregas

Fomento de
espaços de
participação

Promoção
de Redes
Intersetoriais

Ativação de
iniciativas
comunitárias

Principais resultados

Aumento de
participação
comunitária
e diálogo

Melhora dos
vínculos de confiança
(entre pessoas
e organizações)

Desenvolvimento de
lideranças e organizações
de base e outras formações

Viabilização de cursos,
vivência, formações
e intercâmbios

Principais resultados

Maior nível de
satisfação dos
moradores com
seu território

Ampliação
e inovação
repertório local

Aprimoramento
governança
do território
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Decisões e princípios
PRINCÍPIOS
1. Fácil compreensão
Ícones criados para fácil compreensão.
Não devem ser ambíguos, mas, sim,
claros em sua aparência e significado.
2. Simplicidade
Ícones criados usando o mínimo
possível de elementos.
3. Atende ao objetivo
Ícones criados com sua aplicação
final em mente.
4. Abordagem consistente
Ícones funcionam juntos pois possuem
elementos gráficos comuns, garantindo
consistência visual.

DECISÕES
Quando precisamos de um ícone?
Na necessidade de comunicar um
conceito, uma mensagem.
Como ele deve parecer?
Deve ser uma representação
gráfica minimalista.
Onde ele é aplicado?
Eles devem ajudar a passar a
mensagem desejada sobre
as iniciativas ou agir como um
navegador à leitura da informação.
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Família icônica
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VERSÃO NEGATIVA

7. Cobrand

Tom fotográfico
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Tom fotográfico
Fotos e imagens são elementos
gráficos de extrema importância
dentro da estética do Instituto
Lina Galvani. Nelas, somos
capazes de transmitir diferentes
conceitos e agregar valores.

Pensando nisso, foram
estabelecidos critérios para
o estilo de cada imagem,
objetivando equilíbrio e harmonia
no discurso visual da marca.
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Estilo

Sempre na necessidade de
produzir/pesquisar imagens
para compor qualquer material
gráfico do Instituto Lina GaIvani,
é importante levar em
consideração o Estilo das
imagens selecionadas.
Para isso, priorize a interação
ativa dos personagens
com a experiência ou
com outro personagem.
Traga para a imagem um mood
natural e alegre. Um gestual
casual e suave também ajudarão
na composição da cena.
Evite planos muito abertos
ou fechados demais, em que o
personagem se torna irrelevante.
O importante é torná-lo
protagonista da cena,
humanizando a imagem e
aproximando a mensagem do
espectador/receptor.
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Diretrizes técnicas
Opte por fotos/imagens que,
de alguma maneira, tragam ao
menos uma das cores da paleta
do Instituto Lina Galvani como
protagonista na cena. Isso ajuda
a fortalecer nossa identidade
visual nas publicações.
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Diretrizes técnicas
Na ausência de imagens
que evidenciem ao menos uma
das cores de nossa paleta,
aproprie-se do recurso duotônico
e aplique sobre a foto desejada.
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Tom de voz
e de texto
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Tom de voz e de texto
Para uniformizar o tom de voz e
de texto, produzimos um
Manual de Redação com as
regras, estilo e particularidades
que devem ser adotadas em todas
as peças de comunicação do
Instituto Lina Galvani.
Você pode acessar/consultar
o Manual completo ou fazer
o download aqui.
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Composição
de peças
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Composição de peças

2. Iconografia

Para promover uma unidade nas
diversas peças produzidas pelo
Instituto Lina Galvani, foram
organizadas métricas e princípios
básicos de suporte e de escalas
de medida.
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Conseguimos, assim, consistência
visual entre a variedade de
formatos, mídias e volume
de comunicação produzidos por
nós como um todo, facilitando
não só às equipes de criação, mas
também a adaptação das peças
para diferentes contextos.
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UM LOREMAI
IPSUM SIT

Lorem ipsum dolor sitam
et, conse acetur adipiscing.
Sed ut perspiciatis
unde omnis iste natus
error sit voluptatem
accusantium dolo
remque laudantium,
totam rem aperiam,
eaque ipsa quae ab
illo inventore veritatis
et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim
ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed
quia consequuntur
magni dolores eos qui
ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque
porro quisquam est,
qui dolorem ipsum
quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci

consectetur, adipisci
velit, sed quia non
numquam eius modi
tempora incidunt
ut labore et dolore
magnam aliquam
quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima
veniam, quis nostrum
exercitationem ullam
corporis suscipit
laboriosam, nisi ut
aliquid ex ea commodi
consequatur?
Us que non resequunt,
si nus. It, si aut aut
omnis dolupiet aut
faccusc ideliandis ducil
iducit is ma voluptae
mosanis dit volestio
officim earchit mi. Ime
earum fugia quisimolo.
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COLUNAGEM
Na maioria dos formatos,
recomenda-se a delimitação de
4 estruturas/grids de trabalho,
onde o conteúdo ocupe de 1 a
4 delas. Tendo estas estruturas
definidas, trabalhe livremente
dentro desse perímetro.
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UM LOREMAI
IPSUM SIT

Lorem ipsum dolor sitam
et, conse acetur adipiscing.

UM LOREM
IPSUM SIT
Lore ipsum dorsit
ametem aos nosnon.
Sed ut perspiciatis
unde omnis iste na
tus error sit volu
ptatem accusanti
um doloremque lau
dantium. Modic tem.
Ficiam quodipsant

sant atqui nus. Dan
dias ea et om nihil
magnit ped et prae
cae pos aborrum
reres explaut atem
porit quiam sedi
berias magnit.

Área dividiva em 4 estruturas

Sed ut perspiciatis
unde omnis iste natus
error sit voluptatem
accusantium dolo
remque laudantium,
totam rem aperiam,
eaque ipsa quae ab
illo inventore veritatis
et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim
ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed
quia consequuntur
magni dolores eos qui
ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque
porro quisquam est,
qui dolorem ipsum
quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci

consectetur, adipisci
velit, sed quia non
numquam eius modi
tempora incidunt
ut labore et dolore
magnam aliquam
quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima
veniam, quis nostrum
exercitationem ullam
corporis suscipit
laboriosam, nisi ut
aliquid ex ea commodi
consequatur?
Us que non resequunt,
si nus. It, si aut aut
omnis dolupiet aut
faccusc ideliandis ducil
iducit is ma voluptae
mosanis dit volestio
officim earchit mi. Ime
earum fugia quisimolo.

Área dividiva em 4 estruturas
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Para a construção de peças,
foi criada uma métrica muito
simples, que facilitará qualquer
construção gráfica: MÓDULO
BASE DE CONSTRUÇÃO (MBC).
Ele é a principal referência de
tamanho e espaço de uma peça
gráfica em desenvolvimento.
Corresponde à menor medida de
um esquema que serve tanto para
formatos verticais, quanto para
horizontais. Confira os passos:
PASSO 1. DIVIDA A MAIOR
MEDIDA DA PEÇA POR 3.
PASSO 2. REPITA A OPERAÇÃO
EM UMA DAS PARTES (1/3).
PASSO 3. PARA FINALIZAR,
REPITA MAIS UMA VEZ.

MÓDULO BASE DE CONSTRUÇÃO (MBC)

PASSO 1

3. Tom fotográfico
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PASSO 2

2. Iconografia

Entendendo o
Módulo de construção

PASSO 3

1. Marca Instituto
Lina Galvani

Medida maior

1. Marca Instituto
Lina Galvani

Alinhamento

2. Iconografia

A peça tem dois campos onde,
títulos e textos secundários/
terciários se harmonizam:

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
a. Grid
b. Módulo de construção
c. Alinhamento
d. Tamanhos e
estilos de texto
e. Grafismos

6. Elementos de apoio
7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação
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TOPO: por onde se alinha o título.
CORPO: por onde se alinha o
restante do conteúdo, como
subtítulos, descritivos, ícones
e fotos complementares.
2 MÓDULOS
Distância entre a informação
primária dos demais elementos
da peça.
1 MÓDULO
Distância entre as informações
secundárias dos demais
elementos da peça.
1/2 MÓDULO
Distância entre dois elementos
pertencentes a um mesmo grupo
de informação.

UM LOREMAI
IPSUM SIT

Lorem ipsum dolor sitam
et, conse acetur adipiscing.
Sed ut perspiciatis
unde omnis iste natus
error sit voluptatem
accusantium dolo
remque laudantium,
totam rem aperiam,
eaque ipsa quae ab
illo inventore veritatis
et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim
ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed
quia consequuntur
magni dolores eos qui
ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque
porro quisquam est,
qui dolorem ipsum
quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci

consectetur, adipisci
velit, sed quia non
numquam eius modi
tempora incidunt
ut labore et dolore
magnam aliquam
quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima
veniam, quis nostrum
exercitationem ullam
corporis suscipit
laboriosam, nisi ut
aliquid ex ea commodi
consequatur?
Us que non resequunt,
si nus. It, si aut aut
omnis dolupiet aut
faccusc ideliandis ducil
iducit is ma voluptae
mosanis dit volestio
officim earchit mi. Ime
earum fugia quisimolo.

1. Marca Instituto
Lina Galvani

Tamanho e estilo de textos

2. Iconografia

Temos 3 tamanhos de texto, sendo
que um é o dobro do outro e se
dividem à partir do módulo
base da seguinte forma:

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
a. Grid
b. Módulo de construção
c. Alinhamento
d. Tamanhos e
estilos de texto
e. Grafismos

6. Elementos de apoio
7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação
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1X
1/2X
1/4X
1X

1º NÍVEL - 1 MÓDULO
FONTE: Ronnia Bold
CAIXA: Alta e/ou Baixa
Títulos e chamadas
2º NÍVEL - 1/2 MÓDULO
FONTE: Ronnia Regular
CAIXA: Alta e Baixa
Subtítulos, assinaturas
de campanha etc
3º NÍVEL - 1/4 MÓDULO
FONTE: Ronnia Regular ou Light
CAIXA: Alta e Baixa
Descrições, legendas,
informações legais

1/2X

1/4X

UM LOREMAI
IPSUM SIT

Lorem ipsum dolor sitam
et, conse acetur adipiscing.
Sed ut perspiciatis
unde omnis iste natus
error sit voluptatem
accusantium dolo
remque laudantium,
totam rem aperiam,
eaque ipsa quae ab
illo inventore veritatis
et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim
ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed
quia consequuntur
magni dolores eos qui
ratione voluptatem
sequi nesciunt. Neque
porro quisquam est,
qui dolorem ipsum
quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci

consectetur, adipisci
velit, sed quia non
numquam eius modi
tempora incidunt
ut labore et dolore
magnam aliquam
quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima
veniam, quis nostrum
exercitationem ullam
corporis suscipit
laboriosam, nisi ut
aliquid ex ea commodi
consequatur?
Us que non resequunt,
si nus. It, si aut aut
omnis dolupiet aut
faccusc ideliandis ducil
iducit is ma voluptae
mosanis dit volestio
officim earchit mi. Ime
earum fugia quisimolo.

Tamanho da fonte e entrelinha são sempre iguais

FONTE
60 pontos

ENTRELINHA
60 pontos

1. Marca Instituto
Lina Galvani

Grafismos

2. Iconografia

Nascem da apropriação de nossos
próprios elementos gráficos.
A “árvore formada pelos indivíduos”
é o protagonista e rege as dezenas
de possibilidades de aplicação.

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
a. Grid
b. Módulo de construção
c. Alinhamento
d. Tamanhos e
estilos de texto
e. Grafismos

6. Elementos de apoio
7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação

32

Elementos
de apoio

1. Marca Instituto
Lina Galvani

Elementos de apoio

2. Iconografia

São recursos gráficos que vêm
para complentar o universo
visual. Ajudam a apresentar
informações de forma mais visual
e trazem mais possibilidades de
construir destaques e hierarquia.

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
a. Boxes
b. Destaques

7. Cobrand
8. Exemplos
Modelos
de aplicação

34

Lorem
ipsum

8

3

%
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1. Marca Instituto
Lina Galvani

Boxes

2. Iconografia

Apropriando-se das curvas
presentes na marca, os boxes
tendem a se apresentar com um
dos cantos arrendondados, dando
unidade a marca como um todo.

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
a. Boxes
b. Destaques

7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação

Lorem
a ipsum
dolor sit
intepe.
12

23a.

Lorem ip

12. Lorem
ipsum dolor sit
intepre. Pedi
ipsun consec
tetur adipis.

Lorem a
ipsum dolor
sit intepre.
Pedi ipsun.

Lorem a ipsum
dolor sit
intepre. Pedi
ip sunmet,
consec tetur
adi piscing elit,
seddo eiusmod
tempor 12 inci
didunt utla
bore et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad
minim veni.

12. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore etdol.

1. Marca Instituto
Lina Galvani

Destaques

2. Iconografia

Apropriando-se das curvas
presentes na marca, os destaques
também tendem a se apresentar
curvilíneos e fluídos.

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
a. Boxes
b. Destaques

7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação

6
Lorem
5

ipsum
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Lorem
ipsum

9

1

Lorem
ipsum

Loremip

Cobrand

14/fev
1. Marca Instituto
Lina Galvani
2. Iconografia
3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
7. Cobrand
a. Assinaturas conjuntas
b. Parceria/apoio
c. Assinaturas do grupo

8. Modelos
de aplicação

Redes Sociais solidárias:
desenvolvimento comunitário
Cobrand
sob
a
perspectiva
humana
Como trabalhar com elementos

22/fev

gráficos de outras marcas
juntamente com a identidade
visual do Instituto Lina Galvani,
dentro e fora das nossas peças.

Desconferência: Pra que
envolvimento comunitário?
REALIZAÇÃO:

APOIO:

38

1. Marca Instituto
Lina Galvani

Assinaturas conjuntas

2. Iconografia

Para a construção de assinaturas
conjuntas, as marcas dos
parceiros sempre serão
equiparadas à palavra “lina
galvani” na sua maior medida.
Além disso, elas serão agrupadas
sempre na horizontal, alinhadas
pela base da palavra “instituto”.

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
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7. Cobrand
a. Assinaturas conjuntas
b. Parceria/apoio
c. Assinaturas do grupo

1/2X

8. Modelos
de aplicação

1X

1X

*No caso de mídia externa, a marca é acrescida de assinatura e a regra permanece a mesma. Saiba mais na pág. 10

1. Marca Instituto
Lina Galvani

Parceria/apoio

2. Iconografia

Para a construção de assinaturas
onde o Instituto Lina Galvani
entra como parceiro/apoiador,
a palavra “lina galvani” sempre
sera equiparada a menor medida
da marca que assinante. Outro
aspecto importante está no seu
posicionamento, sempre à direita
da logomarca assinante.
Além disso, uma linha vertical
separa a logomarca assinante do
parceiro/apoiador.

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
7. Cobrand
a. Assinaturas conjuntas
b. Parceria/apoio
c. Assinaturas do grupo
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1/2X

8. Modelos
de aplicação
1X

1X
*No caso de mídia externa, a marca é acrescida de assinatura e a regra permanece a mesma. Saiba mais na pág. 10

1. Marca Instituto
Lina Galvani

Assinatura do Grupo

2. Iconografia

Para a construção de assinatura
do grupo, deve-se respeitar
a ordem dos logos abaixo.
A palavra “lina galvani” sempre
será equiparada à altura do outro
logos pertecentes ao grupo.

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
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1/2X

7. Cobrand
a. Assinaturas conjuntas
b. Parceria/apoio
c. Assinaturas do grupo

8. Modelos
de aplicação

1X

1X
*No caso de mídia externa, a marca é acrescida de assinatura e a regra permanece a mesma. Saiba mais na pág. 10

Modelos
de aplicação

1. Marca Instituto
Lina Galvani
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Cartaz

2. Iconografia

Escrever neste
campo o título
referente ao
seu evento

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio

Escrever neste
campo o título
referente ao
seu evento

7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação
a. Cartaz
b. Carta
c. Folder
d. Banner
e. Apresentação PPT
f. Aba de Facebook

Formato A3

Escrever aqui um subtítulo explicando
a chamada, escrever aqui um subtítulo
explicando a chamada. Escrever aqui um
subtítulo explicando a chamada.
Escrever aqui um subtítulo explicando
a chamada, escrever aqui um subtítulo
Escrever aqui um texto explicando com mais detalhes
explicando a chamada. Escrever aqui um
o evento/conteúdo da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o evento/conteúdo da
subtítulo explicando a chamada.
peça. Escrever aqui um texto explicando com mais
detalhes o evento/conteúdo da peça.

Escrever aqui um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes.

28

Escrever aqui um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça. Escrever aqui um texto

explicando com mais detalhes o evento/conteúdo da
NOVEMBRO
peça. Escrever aqui um texto explicando com mais
detalhes o evento/conteúdo da peça.

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Escrever aqui um texto explicando com mais detalhes
evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
DAS 18H30oÀS
21H
explicando com mais detalhes.
LOCAL: ESCREVER AQUI
O ENDEREÇO ONDE SERÁ
REALIADO O
EVENTO.
REALIZAÇÃO:

28
NOVEMBRO

APOIO:

DAS 18H30 ÀS 21H
LOCAL: ESCREVER AQUI
O ENDEREÇO ONDE SERÁ
REALIADO O EVENTO.

1. Marca Instituto
Lina Galvani
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Carta

2. Iconografia
3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio

A/C Nome do destinatário
Empresa/Cargo do destinatário

7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação
a. Cartaz
b. Carta
c. Folder
d. Banner
e. Apresentação PPT
f. Aba de Facebook

A/C Nome do destinatário
Empresa/Cargo do destinatário

São Paulo, xx de xxxxxxxxxxxx de 2016

Formato A4

Ma quiatuscia quas ditiatem volores corecati blandipsum reperibus as vendi venihit aspelle scidundae etus maiorecto oditatem ex et laut faceateces nimetur
acient pre eserum ipsum autem endissint.
Et hicimodi consequi a quias as con earciis venest volo quis sus ius.
Ati quae volore nihit quisquos dolore quoditem nis eumque comnisinim ullaccus
res esti ut ant doles plabo. Abo. Nam earum volupta sperfer natque nimint vid excepe dolum reiusae liquodi ciassinciis dolorem porest mo te voluptatus mollatempore volorum que ium et laborempor andam ipsam in corehendit earum hilloribus
endus sit qui optas mo et, in eatem fugiataquam eturiae natibus danduci sapid
eossum faceped expla si comnistis et laborest, eosa eos ideles volore everit aut
qui conecullecae cupide excesto quos as es vit rem ut ut abo. Namusci lluptate
dest, vereperum non nossin eosam lam fuga. Itatquiae essit doluptatiis a ipsandi
aut et moloriat dolore sequas ex et quo min conse volorehenia coris dolessus apit
odipsum quibusd andunto qui officabor simaxim agnimus alitat.
Ovita que con comnit explamus, con culpari cullaborrum id mo berendit, estiam
quam autendis voluptat pre que dusant voluptatiis ad quia doloriati dis alit as
moditisi cum saerio et qui doluptatint estiurepudi sam quasi beruptatur, quam im
fugitasperum ex etum quam latem re dunt mo quis illa cor a seditae. Occupiendus
sim dolora ium quias magnam fugiataectis et ra vera velecatur molorestia di od
quam, volent eatenis raepe dolor aceaquae latemquo tessitatur?

São Paulo, xx de xxxxxxxxxxxx de 2016
Ma quiatuscia quas ditiatem volores corecati blandipsum reperibus as vendi venihit aspelle scidundae etus maiorecto oditatem ex et laut faceateces nimetur
acient pre eserum ipsum autem endissint.
Et hicimodi consequi a quias as con earciis venest volo quis sus ius.
Ati quae volore nihit quisquos dolore quoditem nis eumque comnisinim ullaccus
res esti ut ant doles plabo. Abo. Nam earum volupta sperfer natque nimint vid excepe dolum reiusae liquodi ciassinciis dolorem porest mo te voluptatus mollatempore volorum que ium et laborempor andam ipsam in corehendit earum hilloribus
endus sit qui optas mo et, in eatem fugiataquam eturiae natibus danduci sapid
eossum faceped expla si comnistis et laborest, eosa eos ideles volore everit aut
qui conecullecae cupide excesto quos as es vit rem ut ut abo. Namusci lluptate
dest, vereperum non nossin eosam lam fuga. Itatquiae essit doluptatiis a ipsandi
aut et moloriat dolore sequas ex et quo min conse volorehenia coris dolessus apit
odipsum quibusd andunto qui officabor simaxim agnimus alitat.
Ovita que con comnit explamus, con culpari cullaborrum id mo berendit, estiam
quam autendis voluptat pre que dusant voluptatiis ad quia doloriati dis alit as
moditisi cum saerio et qui doluptatint estiurepudi sam quasi beruptatur, quam im
fugitasperum ex etum quam latem re dunt mo quis illa cor a seditae. Occupiendus
sim dolora ium quias magnam fugiataectis et ra vera velecatur molorestia di od
quam, volent eatenis raepe dolor aceaquae latemquo tessitatur?

Assitanuta e Cargo do remetente

Av. Onófrio Milano, 589 - Jaguaré | São Paulo - SP | CEP: 05348-030 | Tel: +55 11 3767-0044

Assitanuta e Cargo do remetente

Av. Onófrio Milano, 589 - Jaguaré | São Paulo - SP | CEP: 05348-030 | Tel: +55 11 3767-0044

1. Marca Instituto
Lina Galvani
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Folder
Frente

2. Iconografia

Verso

3. Tom fotográfico

Grupos
participantes

4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
7. Cobrand

Grupos participantes Impore
prate quia evenima cori vid
quibus quid ulparci

Apresentação

Grupos participantes
dolecte doluptiae. Nem
quid ulparci mporro quis
dignam quo que

Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o
evento/conteúdo da peça. Escrever aqui
um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça.

Grupos participantes et a
aut ratum que alibus aut opti
doluptatem ipsum hita cum
des rem ut aligendi

Formato A4

Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes.

Grupos participantes blabor
a doluptam delibus same sum
as del iumquia doluptae. Nam
que veleceati del il mossi re
dolupta quid ulparci
Grupos participantes dolor
asinum nobit quam adit dolo
eicabo quid ulparci
Grupos participantes disimus
delibus dandae volectatat
exceptatiat

DAS 18H30 ÀS 21H

Grupos participantes mus
recta volupic idessit hicitibus
ipic te sam estium fugiamet
Grupos participantes quam id
que voluptae minum ilignih
illessimet, ommod molectis ea
nam dit, con conse cus

APOIO:

Grupos participantes prem
ad mi, aut occabo. Sed quunt
optio. Isciur? Quia deniam, qui
si comnimaios ium solore por
alit dollaborent

Escrever neste
campo o título
do seu evento
Escrever aqui um subtítulo
referente ao seu evento
LOCAL: ESCREVER O LOCAL DO EVENTO.

8. Modelos
de aplicação
a. Cartaz
b. Carta
c. Folder
d. Banner
e. Apresentação PPT
f. Aba de Facebook

Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o
evento/conteúdo da peça. Escrever aqui
um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça.

REALIZAÇÃO:

Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o
evento/conteúdo da peça. Escrever aqui
um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça.
Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes.
Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o
evento/conteúdo da peça. Escrever aqui
um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça.
Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o
evento/conteúdo da peça. Escrever aqui
um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça.

Programação
18h30
19h

Local do evento

Grupos participantes Impore
prate quia evenima cori vid quibus
quid ulparci
Grupos participantes dolecte
doluptiae. Nem quid ulparci
mporro quis dignam quo que

19h30

Grupos participantes et a
aut ratum que alibus aut opti
doluptatem ipsum hita cum des
rem ut aligendi

20h

Grupos participantes blabor a
doluptam delibus same sum as
del iumquia doluptae. Nam que
veleceati del il mossi re dolupta
quid ulparci

20h30

Grupos participantes dolor
asinum nobit quam adit dolo
eicabo quid ulparci

20h45

Grupos participantes disimus
delibus dandae volectatat
exceptatiat

21h

Grupos participantes mus recta
volupic idessit hicitibus ipic te sam
estium fugiamet

21h

Grupos participantes quam id que
voluptae minum ilignih illessimet,
ommod molectis ea nam dit,
con conse cus

21h

Grupos participantes prem
ad mi, aut occabo. Sed quunt
optio. Isciur? Quia deniam, qui si
comnimaios ium solore por alit
dollaborent

Descrever aqui o local onde
será realizado o evento

Frente
Verso
Grupos
participantes
Grupos participantes Impore
prate quia evenima cori vid
quibus quid ulparci

Apresentação

Grupos participantes
dolecte doluptiae. Nem
quid ulparci mporro quis
dignam quo que
Grupos participantes et a
aut ratum que alibus aut opti
doluptatem ipsum hita cum
des rem ut aligendi

Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o
evento/conteúdo da peça. Escrever aqui
um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça.

Grupos participantes blabor
a doluptam delibus same sum
as del iumquia doluptae. Nam
que veleceati del il mossi re
dolupta quid ulparci

Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes.

Grupos participantes dolor
asinum nobit quam adit dolo
eicabo quid ulparci
Grupos participantes disimus
delibus dandae volectatat
exceptatiat

DAS 18H30 ÀS 21H

Grupos participantes mus
recta volupic idessit hicitibus
ipic te sam estium fugiamet
Grupos participantes quam id
que voluptae minum ilignih
illessimet, ommod molectis ea
nam dit, con conse cus
Grupos participantes prem
ad mi, aut occabo. Sed quunt
optio. Isciur? Quia deniam, qui
si comnimaios ium solore por
alit dollaborent

Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o
evento/conteúdo da peça. Escrever aqui
um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça.

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Escrever neste
campo o título
do seu evento
Escrever aqui um subtítulo
referente ao seu evento
LOCAL: ESCREVER O LOCAL DO EVENTO.

Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o
evento/conteúdo da peça. Escrever aqui
um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça.
Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes.
Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o
evento/conteúdo da peça. Escrever aqui
um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça.
Escrever aqui um texto explicando
com mais detalhes o evento/conteúdo
da peça. Escrever aqui um texto
explicando com mais detalhes o
evento/conteúdo da peça. Escrever aqui
um texto explicando com mais detalhes
o evento/conteúdo da peça.

Programação
18h30
19h

Local do evento

Grupos participantes Impore
prate quia evenima cori vid quibus
quid ulparci
Grupos participantes dolecte
doluptiae. Nem quid ulparci
mporro quis dignam quo que

19h30

Grupos participantes et a
aut ratum que alibus aut opti
doluptatem ipsum hita cum des
rem ut aligendi

20h

Grupos participantes blabor a
doluptam delibus same sum as
del iumquia doluptae. Nam que
veleceati del il mossi re dolupta
quid ulparci

20h30

Grupos participantes dolor
asinum nobit quam adit dolo
eicabo quid ulparci

20h45

Grupos participantes disimus
delibus dandae volectatat
exceptatiat

21h

Grupos participantes mus recta
volupic idessit hicitibus ipic te sam
estium fugiamet

21h

Grupos participantes quam id que
voluptae minum ilignih illessimet,
ommod molectis ea nam dit,
con conse cus

21h

Grupos participantes prem
ad mi, aut occabo. Sed quunt
optio. Isciur? Quia deniam, qui si
comnimaios ium solore por alit
dollaborent

Descrever aqui o local onde
será realizado o evento

1. Marca Instituto
Lina Galvani
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Banner

2. Iconografia

Escrever neste
campo o título
referente ao
seu evento

3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças

Escrever neste
campo o título
referente ao
seu evento

6. Elementos de apoio
7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação
a. Cartaz
b. Carta
c. Folder
d. Banner
e. Apresentação PPT
f. Aba de Facebook

Formato
100 X 130 MM

Escrever aqui um subtítulo
explicando a chamada,
escrever aqui um subtítulo
explicando a chamada.
Escrever aqui um subtítulo
explicando a chamada.

REALIZAÇÃO:

APOIO:

28

Escrever aqui um subtítulo
explicando a chamada,
escrever aqui um subtítulo
NOVEMBRO explicando a chamada.
Escrever aqui um subtítulo
explicando a chamada.
DAS 18H30 ÀS 21H
LOCAL: ESCREVER AQUI
O ENDEREÇO ONDE SERÁ
REALIADO O EVENTO.

28
NOVEMBRO
DAS 18H30 ÀS 21H

REALIZAÇÃO:

APOIO:

LOCAL: ESCREVER AQUI
O ENDEREÇO ONDE SERÁ
REALIADO O EVENTO.

1. Marca Instituto
Lina Galvani

Apresentação em PPT

2. Iconografia
3. Tom fotográfico
INSERIR

TÍTULO DA
APRESENTAÇÃO

5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
8. Modelos
de aplicação
a. Cartaz
b. Carta
c. Folder
d. Banner
e. Apresentação PPT
f. Aba de Facebook

2..

Capa do Projeto

4. Tom de voz e texto

7. Cobrand
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Nome do capítulo

• Tópicos TEXTO
Subtópicos

TABELA 1

usamus dunt alicilis aspelen ihilitate si sit lacienihicte
• Textos Gerais

INFORMAÇÃO 1

INFORMAÇÃO 2

INFORMAÇÃO 3

INFORMAÇÃO 4

Preencher com dados 1

Preencher com dados 6

Preencher com dados 11

Preencher com dados 16

Preencher com dados 2

Preencher com dados 7

Preencher com dados 12

Preencher com dados 17

Preencher com dados 3

Preencher com dados 8

Preencher com dados 13

Preencher com dados 18

corit doluptatis ideliquossin rendem quaspe pelit rest,
quidus que pa vollab ium est, qui debit, ullam invendus
estiat apelestis est, sitat optur modi nonecus, nonsequae
pore volore essunt.

Texto de TÓPICO | Exemplo 1

2. Texto de tópico | Exemplo 2

Ibus alibusae laboremquae millo dolor audit est, qui
dolorum apero illaccum ad ut adisiti strumquam intur,
aut dus sit audaepro min es porum fuga. Ipsandisquis
enet oﬃcia nos ea que eate ditiones mintem. Tendam qui
doluptatur? Quiat volupie nihillabo.

Texto de TÓPICO | Exemplo 2a
Texto de TÓPICO | Exemplo 2b
Texto de TÓPICO | Exemplo 2c

3. Texto de tópico | Exemplo 3
•

+ IMAGEM

Oluptate ctotam assit assimust, con peliatium experib

1. Texto de tópico | Exemplo 1

•
•
•

Abertura

de Capítulo/Caderno
com imagem

Nome do capítulo

Nome do capítulo

•

Abertura

d
dee Capítulo/Caderno
Capítulo

• Títulos
Subtítulos

TEXTOS COM TÓPICOS + SUBTÓPICOS

Abertura de Capítulo
com número

Abertura de Capítulo
com número

Preencher com dados 4

Preencher com dados 9

Preencher com dados 14

Preencher com dados 19

Preencher com dados 5

Preencher com dados 10

Preencher com dados 15

Preencher com dados 20

Utommolupta vid que et id modication corerit eserupt
iorersped quibearum sam il et lianihilibus sumenis ra
sequi abora sum ratent lab ipicipsam, iundem asit
volupta volor recullu ptaeprae dolore eat res il esti blab
ilis evelestiam volor ad quias pro eos andusam eri de nis
sit assed mo cuptio. Ut et, to doluptus venda.

Texto de TÓPICO | Exemplo 3

4. Texto de tópico | Exemplo 4

Nome do capítulo

Nome do capítulo

TABELA 2

ÍCONES

Nome do capítulo

GRÁFICO EVOLUÇÃO
14

2016

2017

Evolução 1
Evolução 2

12

Evolução 3
JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

10

Evolução 4

8
EXEMPLO 1
6
EXEMPLO 2
EXEMPLO 3

4
2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Marca Instituto
Lina Galvani
2. Iconografia
3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação
a. Cartaz
b. Carta
c. Folder
d. Banner
e. Apresentação PPT
f. Aba de Facebook

Aba de Facebook

Modelo 1
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1. Marca Instituto
Lina Galvani
2. Iconografia
3. Tom fotográfico
4. Tom de voz e texto
5. Composição
das peças
6. Elementos de apoio
7. Cobrand
8. Modelos
de aplicação
a. Cartaz
b. Carta
c. Folder
d. Banner
e. Apresentação PPT
f. Aba de Facebook

Aba de Facebook

Modelo 2
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