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INTRODUÇÃO

Este manual foi desenvolvido para todos 
aqueles que necessitem de instruções e 
parâmetros de aplicação do brasão UE-
MASUL. As aplicações não se resumem 
somente ao brasão, mas sim para 
qualquer material ou ideia que se rela-
cione com ele.

As regras estabelecidas por este manual 
devem servir de base para toda a comuni-
cação, buscando explicar e definir como o 
brasão deve se comportar dentro do siste-
ma visual escolhido. Neste manual é pos-
sível compreender qual o correto uso do 
brasão, afim de garantir consistência e 
uma imagem coerente e evitar possíveis 
distorções do projeto.

Obs: Todas as aplicações devem se ade-
quar às recomendações contidas neste 
manual.
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BRASÃO
O brasão  UEMASUL é construído sobre o con-
ceito da relação entre Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão. O Ensino, representado na parte supe-
rior do brasão, é constituído a partir da ab-
stração entre a bandeira maranhense e um 
livro aberto, relacionando cultura e conheci-
mento.

A Extensão representada na porção verde está 
relacionada à potência agropecuária da região. 
A UEMASUL possibilita um maior desenvolvi-
mento para esta área,  portanto conectou-se a 
Extensão, em uma abstração de plantação de 
soja, rio e sol.
A Pesquisa, função responsável pela geração 
de novas tecnologias e técnicas, tem a simbo-
logia da identidade regional, com abstrações 
dos grafismos utilizados pelo povo Timbira. 

O brasão é constituído do símbolo e o nome da 
universidade UEMASUL. A tipografia escolhida 
foi a Vera Serif, uma fonte que possui 
semelhanças com o brasão da UEMA porém 
possui um design contemporâneo.
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VERSÕES

Secundárias

Principal P&B
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VERSÕES
APLICAÇÕES SOBRE IMAGENS
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AREJAMENTO

A área de arejamento ou respiro garante 
proteção ao brasão, evitando que outros 
elementos se misturem ou confundam e 
interfiram no brasão. Essa área deve ser 
respeitada em materiais impressos e digi-
tais. O arejamento indicado é a área 
mínima, mas, sempre que possível o espaço 
ao redor do brasão deve ser maior que a 
área indicada.

Como medida de arejamento
no brasão utiliza-se a largura do 

fragmento da bandeira do Maranhão.
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TAMANHO 
MÍNIMO
Ao reproduzir o brasão, o tamanho e a legi-
bilidade do mesmo devem ser adequados. 
Para garantir a clareza e também a quali-
dade o brasão nunca deve ser reproduzido 
em tamanho menor que o indicado ao lado.
Caso só exista um espaço muito pequeno 
que comprometa a legibilidade em im-
pressões, deve-se retirar o lettering res-
peitando as orientações ao lado. O brasão 
possui diversos detalhes que requerem cui-
dado. É importante que as reproduções não 
causem distorções nos mesmos.

DIGITAL / IMPRESSO

60 px 10 mm

DIGITAL / IMPRESSO

50 px 7 mm
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PALETA 
DE CORES
As cores são um importante elemento no 
brasão. Para garantir a fidelidade e coerên-
cia na reprodução do brasão o esquema de 
cores contido nesta página deve ser seguido 
à risca.

C 100    M 100    Y 00    K 20
R 37    G 36   B 123
HEX #25247b

C 00    M 90    Y 90   K 20
R 197    G 52    B 37
HEX #c53425

C 10    M 00    Y 00   K 100
R 0    G 0    B 0
HEX #000000

C 90    M 00    Y 90   K 30
R 0    G 131    B 69
HEX #008345

C 0    M 30    Y 100   K 10
R 229    G 167    B 18
HEX #e5a712

9



PROIBITIVAS

Qualquer alteração no brasão pode causar 
confusão ao leitor, alterar o seu significado 
causando a perda de um brasão coeso. Na 
reprodução impressa ou digital é proibido:

1. NÃO alongue ou altere o brasão de forma 
alguma.
2. NÃO crie ou altere elementos do brasão.
3. NÃO mude as cores.
4. NÃO aplique sobre fundos que não per-
mitam a sua perfeita leitura.
5. NÃO desrespeite o arejamento, ainda que
sejam slogans ou nomes institucionais.
6. NÃO use a marca com efeitos.
7. NÃO altere o posicionamento do lettering 
UEMASUL em relação  ao brasão.
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APLICAÇÕES

As aplicações a seguir são sugestões de uso do brasão 
UEMASUL em alguns materiais referentes ao ambiente 
universitário.
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