




Este manual refere-se apenas ao selo comemorativo 
dos 50 anos da Universidade Federal de Ouro Preto, 
contemplando alguns aspectos da sua aplicabilidade.
As orientações não declaradas neste documento 
devem ser consultadas ao NPG.  Em caso de dúvidas 
acerca das formas de uso do selo, a Coordenadoria 
de Comunicação Institucional da UFOP deve ser 
contatada e suas orientações, seguidas, para o uso 
desta ou de qualquer outra marca da Instituição.



Versão para uso em documentos o�ciais referentes à 
comemoração dos 50 anos da UFOP. 
A utilização do selo é restrita à Coordenadoria de 
Comunicação Institucional da Universidade, e 
qualquer aplicação sua deve ser previamente 
avaliada pelo(a) Coordenador(a) de Comunicação 
Institucional e/ou equipe determinada para tanto.

Versão que substitui a marca da UFOP durante as 
comemorações dos seus 50 anos, aplicada a todas as 
peças grá�cas que a Universidade venha a assinar, 
como apoio, coordenação, realização etc.



1. Versões do selo "50 anos UFOP"

2. Área de in�uência/segurança

Para garantir a perfeita visualização e leitura do selo, deve-se respeitar sua área de in�uência (espaço no entorno da imagem), evitando que outros elementos grá�cos
(outros logotipos ou detalhes do plano de fundo) ultrapassem os limites especi�cados abaixo.

Pode-se usar a largura deste elemento
(símbolo da UFOP) como referência.

Nenhum outro elemento deve transpor a linha pontilhada.



3. Resistência a reduções e margens

3.1 Resistência a redução

3.2 Margens

Nenhuma aplicação do selo "50 anos UFOP" pode ser menor que 1,8cm, sua menor dimensão.

Ao aplicar o logotipo da UFOP próximo às margens do layout, deve-se atentar para a distância mínima a que ele pode estar das bordas do documento (margens),
que deve ser equivalente à altura do símbolo da UFOP (descrito no item 2) para ambas as orientações do logotipo.

Limite de redução (h) = 1,8cm
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