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O BRASÃO
O brasão da UFMG foi concebido em 1927, pelo Conselho Universitário.

Sua forma original é mantida até os dias atuais, tendo sofrido algumas 
alterações que visaram a sua adequação ao contexto da comunicação visual 
ao qual está submetido.

Seus traços foram uniformizados e suas formas ficaram mais sintéticas. A 
forma atual do brasão foi projetada para funcionar em tamanhos reduzidos 
e fundos diversos sem perda de legibilidade.

Sua aplicação destina-se a documentos oficiais, peças de divulgação 
de eventos, sinalização de espaços, assinatura de peças apoiadas pela 
Instituição e demais utilizações em que seja necessário identificar 
graficamente a Universidade Federal de Minas Gerais.
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MÓDULO DE 
GUARDA
O brasão possui um módulo que serve de medida padrão para a guarda, ou 
seja, a distância mínima necessária entre ele e outro elemento, incluindo 
as bordas das páginas. Esse espaço serve como proteção para o brasão 
contra interferências, assegurando sua legibilidade e integridade visual. O 
módulo equivale à medida da largura ou altura da letra G (parte do UFMG), 
independentemente do tamanho em que a marca seja aplicada. 
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GRID DE 
CONSTRUÇÃO
O grid de construção do brasão delimita sua proporção baseada 
no módulo G. A largura corresponde a 6 vezes a letra G e a altura, 
a 12,5 módulos (independentemente do tamanho em que a marca 
seja aplicada). As linhas da grade tendem a alinhar as posições dos 
elementos de forma organizada e definida.

6 módulos

12,5 módulos
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CORES
Há versatilidade em relação à possibilidade de aplicação de cores do 
brasão. Sua aplicação primária é na cor preta. A cor pode ser pura de CMYK, 
PANTONE (R) ou uma cor composta chamada preto calçado. Essa cor é mais 
escura que o preto convencional e pode ser obtida a partir da impressão 
de 100% de preto sobre 15% de ciano. Todavia, a cor do brasão pode variar 
conforme o tipo de peça gráfica na qual esteja inserido, desde que seja uma 
cor sólida. Isso garante que os detalhes da marca sejam preservados.

A utilização de retículas deve ser cuidadosa em mídias impressas, visto que 
prejudica a nitidez em imagens pequenas.

pantone black

k: 100

k: 100 c:15
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MEDIDAS DA 
ASSINATURA SELO
A aplicação diferenciada do brasão em formato selo é utilizada pelo 
Centro de Comunicação – Cedecom em algumas peças de divulgação de 
eventos da Universidade ou eventos nos quais ela atua como realizadora, 
apoiadora ou patrocinadora.

Esta proposta é mais elegante e gera maior visibilidade para a marca.
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NEGATIVO
No caso de o brasão ser aplicado em fundo muito escuro ou preto, deve ser 
usada sua versão em negativo, ou seja, em branco. Este recurso garante 
contraste em fundos escuros, mantendo a integridade e leitura do brasão. 
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TIPOGRAFIA 
DE APOIO
O alfabeto que apoia a identidade da UFMG é o Futura Heavy BT. A tipografia 
foi projetada por Paul Renner na década de 1930, é bem representativa das 
manifestações de sua época, com desenhos geométricos, formas simples 
e funcionais. O alfabeto Futura é aplicado para os nomes de unidades 
acadêmicas e demais órgãos da Universidade. É importante ressaltar que 
o logotipo UFMG, presente no brasão, é uma adaptação da Futura, não 
devendo esta tipografia ser substituída pela fonte convencional no brasão. 

Futura Heavy BT
abcdefghijklmnopqrstuvxz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
1234567890
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
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MARCA COMPLETA
Em alguns casos será necessária a utilização do brasão acrescido do nome 
completo da Universidade. Considerando um brasão de 50 mm de altura, o 
nome da Universidade se situa à sua esquerda, sem sigla, com corpo de letra 
34 pt. O nome obedece à regra geral de que o brasão UFMG deve sempre se 
situar à direita das marcas aplicadas simultaneamente a ele. A distância entre 
o brasão e o nome completo é de 23 pt, e o nome possui corpo de letra 28 pt. 
Em aplicações em outros tamanhos o nome deve ser inserido de maneira 
proporcional ao indicado acima. 

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE

MINAS GERAIS
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CONTRASTE
Na aplicação do selo ou qualquer fundo sob o brasão da UFMG é necessária 
atenção ao contraste entre os elementos positivos (do brasão) e os negativos 
(do fundo). Como se trata de um brasão com muitos elementos, o contraste 
deve ser bem evidenciado para que os detalhes não se percam.

Cores muito vibrantes 
e cores frias dificultam 
a leitura do brasão

Pouco contraste
dificulta a leitura
do brasão
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GUARDA PARA 
ASSINATURAS
A guarda, baseada no módulo G do UFMG, também serve para a aplicação 
de outras marcas próximas ao brasão. No caso de marcas com um nível 
hierárquico equivalente ao da UFMG, a distância é de 4 vezes o módulo G. 
A altura varia de acordo com a proporção da marca, sempre mantendo a 
equivalência óptica das massas dos logotipos. Aqui valem o bom senso e a 
habilidade do designer responsável pela aplicação.

No caso de uma parceria, a marca parceira encosta na guarda do brasão, 
a distância equivalente a 2 vezes o módulo G e com altura obedecendo à 
mesma regra acima descrita. O brasão deve ser sempre aplicado à direita 
das marcas parceiras. 

Hierarquia equivalente Instituição parceira
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APOIO, PATROCÍNIO 
E REALIZAÇÃO
Da direita para a esquerda devem ser indicados: realização, patrocínio e apoio. 
No caso de eventos realizados pela UFMG ou qualquer uma de suas unidades ou 
órgãos, a marca da Universidade deverá ser aplicada à direita do material, sendo 
que os outros realizadores entram à sua esquerda. Em seguida aos realizadores 
entram as marcas dos patrocinadores e logo após, as marcas de apoio.

Apoio Patrocínio Realização
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ASSINATURAS DAS 
UNIDADES VINCULADAS 
SEM MARCA PRÓPRIA
As unidades vinculadas à UFMG são assinadas conforme exemplo abaixo e 
seguem suas regras de posicionamento (brasão à direita, seguido pelo traço e 
assinatura da unidade vinculada).

Tomando como referência a altura de 60 mm para o brasão, a assinatura é 
aplicada no corpo 35 pt e entrelinha 40 pt. O traço que separa o brasão e a 
assinatura equivale a 90% da altura do brasão, sua espessura equivale à da 
bolinha do círculo interno do brasão e o alinhamento equivale à base do círculo 
externo. Suas extremidades são arredondadas e, em softwares vetoriais, 
só devem ser redimensionadas com ferramentas de forma ou seleção de 
pontos independentes, pois as ferramentas de seleção de objeto ou de escala 
deformariam as extremidades da linha.

Aqui temos a aplicação simples, em 2 linhas, alinhada verticalmente ao centro 
do traço que separa o brasão e a assinatura.

Para a aplicação com assinaturas de unidades que são reconhecidas pela sigla 
é indicada a utilização do nome por extenso, seguido pela sigla. Caso a sigla 
venha na mesma linha que a última palavra, deve-se usar o hífen para separá-
las. Caso apareça sozinha em uma linha, este recurso não é necessário. 

Faculdade de
Letras - FALE

40 pt

35 pt

35 pt Faculdade de
Direito

40 pt

35 pt

35 pt Instituto de
Ciências Biológicas

ICB

40 pt

40 pt

35 pt

35 pt

35 pt

Unidade com sigla 
separada por hífen

Unidade sem sigla Unidade com sigla em 
uma linha sozinha
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Aqui temos a aplicação simples em 3 linhas, tamanho máximo suportado por 
esse formato de marca. O alinhamento vertical permanece centralizado ao 
traço e a sigla é separada por um hífen. 

Escola de Educação Física,
Fisioterapia e Terapia

Ocupacional - EEFFTO
40 pt

40 pt

35 pt

35 pt

ASSINATURAS DAS 
UNIDADES VINCULADAS 
SEM MARCA PRÓPRIA
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ASSINATURAS DAS 
UNIDADES VINCULADAS QUE 
POSSUEM MARCA PRÓPRIA
Na utilização do brasão com marcas de órgãos da UFMG, deve ser mantida a 
guarda equivalente a uma vez o módulo G. A marca do órgão deve ser sempre 
aplicada à esquerda e a da UFMG, à direita. No caso de haver mais de uma 
marca, manter a ordem de hierarquia da direita para a esquerda. Por exemplo, 
mais à direita o brasão da UFMG, em seguida a marca de uma unidade 
acadêmica, em seguida a de um curso, um laboratório etc. 
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ASSINATURAS 
CONJUGADAS
O brasão permite a aplicação de assinaturas simultâneas, situação muito 
comum quando um evento possui várias unidades acadêmicas envolvidas. 
Para evitar excesso de elementos e garantir melhor aproveitamento do 
espaço útil, as assinaturas são aplicadas de forma conjugada, na horizontal, 
repetindo o traço de acordo com a guarda. 

Faculdade de
Educação - FAE

Diretoria de Relações
Internacionais - DRI

Pró-Reitoria de
Extensão - PROEX
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ASSINATURAS CONJUGADAS 
E UNIDADES VINCULADAS 
COM E SEM MARCA PRÓPRIA
No caso da aplicação do brasão associado simultaneamente a unidades que 
não possuem marca própria e outras que possuem, deve ser respeitada a 
seguinte recomendação: da direita para a esquerda, inserir o brasão da UFMG, 
seguido pelos nomes de todas as unidades, diretorias, pró-reitorias etc. que não 
possuem marca própria, e então pelas marcas das outras unidades, diretorias 
etc. As marcas devem ser inseridas da direita para a esquerda, em ordem 
decrescente de hierarquia.

Esta ordem deve ser respeitada para garantir que o público compreenda que as 
referidas unidades fazem parte da UFMG.

Diretoria de Relações
Internacionais - DRI

Pró-Reitoria de
Extensão - PROEX
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RECOMENDAÇÃO
O brasão original passou por diversas adaptações ao longo do tempo visando 
melhorar sua leitura e aplicação. Brasões antigos, como os apresentados 
abaixo, apresentam problemas que já foram resolvidos e não devem mais 
ser utilizados.
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ERROS DE 
APLICAÇÃO
Este manual tem como principal objetivo padronizar as aplicações e assegurar 
sua utilização correta. Erros de aplicação como distorção das formas e 
mudança de tipografia devem ser definitivamente evitados.

Proporções distorcidas

Tipografia alterada

UFMG
Efeitos que atrapalham a leitura
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