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UNIDADE I - BRASÃO DE ARMAS

1. INTRODUÇÃO

Este manual apresenta a identidade visual por meio de um brasão e seus elementos para
compor a apresentação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba por meio de
simbologia necessária para sua consolidação. Este brasão foi apresentado e modificado
com sugestões pela comissão que desenvolveu o projeto da UFDPar e também em
reunião do Conselho Superior apresentada em 15 de julho de 2021. Apresentamos a sua
versão final, já com as devidas correções e melhorias. Para construção da simbologia,
muitos valores foram postos em considerações, desde a concepção histórica, regional e
também universal. Sua aplicação visa fortalecer a instituição com uma identidade
representativa e que descreva desde seus valores, propriedade e intenções,
representando assim toda comunidade acadêmica e também o ecossistema em que a
universidade está inserida.

2. APRESENTAÇÃO

A adoção do nome Universidade Federal do Delta do Rio Parnaíba, é uma homenagem a
uma das maravilhas da natureza localizadas entre os Estados do Piauí e do Maranhão,
sendo Parnaíba a principal porta de entrada. A contração do nome para apenas
"Universidade Federal do Delta do Parnaíba", justifica-se pelo caráter unívoco entre as
frases "Delta do Rio Parnaíba" e "Delta do Parnaíba", ambas levam a mesma informação,
visto que todo Delta é de um Rio e não há outro Delta de outro Rio Parnaíba, desta forma,
diminuímos a sigla para um padrão acessível de gravação. O Delta representa um
ecossistema de toda uma região, demonstrando assim que a nova universidade
transcende ao território do norte do Estado do Piauí e ecoa pelo Maranhão e também
Ceará, demonstrando força e multiplicidade para a educação e qualidade de vida de uma
macrorregião.

3. DIREITOS AUTORAIS

Este brasão foi desenvolvido a partir de elementos basais comuns, únicos e sua
composição representa uma construção original. Seu uso sempre deve estar
condicionado à aprovação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPar. O
uso indevido dos símbolos da UFDPar em materiais impressos ou digitais acarretará em
processo administrativo, tendo como punições: a correção imediata, retratação pública e
assinatura de termo de conduta. Além de processo judicial.
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4. O BRASÃO

O brasão de armas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, concebido e editado
pelos membros da portaria 108/2021 da comissão para análise da proposta de brasão da
UFDPar e minuta de Desenvolvimento do Manual de Identidade Visual, inserido no
contexto e recomendações da Ciência da Heráldica, é peça brasonária enquanto símbolo
maior da Instituição.

Memorial descritivo no contexto e recomendações da Ciência da Heráldica:

4.1 - Globo Terrestre

Ao topo do escudo, o Globo Terrestre estilizado representa a era da informação, a era
digital ou mesmo a era em rede, representando um novo ciclo de renovações de ideias,
ações e pensamentos que marcaram a história da humanidade. Esta nova era, tem como
particularidade a ampliação da capacidade de armazenamento e memorização de
informações, dados, formas de conhecimentos e atuação em rede. A integração mundial é
uma outra marca, haja vista que, via internet, pessoas do mundo inteiro estão interligadas,
compartilhando informações, divulgando impressões e difundindo formas de cultura e
saberes. A UFDPar se propõe a adotar um modelo de Universidade que compartilha com
a comunidade, os benefícios da disseminação do conhecimento.
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4.2 - Sigla: UFDPar

Grafado na parte superior do escudo, encontra-se a sigla reduzida para um padrão
acessível de gravação em formação mista, respeitada a forma consagrada de escrita,
tendo a parte da sigla soletrada em caixa alta e a parte pronunciada em caixa baixa:
UFDPar, semelhante a outras siglas utilizadas por Instituições de Ensino Superior.

4.3 - Guarás do Delta do Parnaíba

7



Símbolo local de representação direta de uma das manifestações de beleza natural do
Delta do Rio Parnaíba, a revoada dos guarás. Representando assim a fauna de nossa
região. Ainda, simbolizando a liberdade que é outro aspecto importante apresentado pelas
aves em seguir direções distintas, mas respeitando sempre as diferenças e buscando
melhorias para o coletivo. No brasão os três Guarás alçando voo que contornam o seu lar,
representam o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

4.4 - Bandeira de Parnaíba
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A inclusão da base da bandeira do município de Parnaíba, justificando-se pela sinergia
entre as atividades do Campus Ministro Reis Velloso e o crescimento local do município,
que merecidamente sedia o projeto da Universidade Modelo. O azul em excesso, significa
a representação de um aspecto local da região: O seu vasto lençol, rio e mar e a estrela
de Parnaíba, presente na bandeira, é o elemento central que traz luz própria aos
mediadores do saber, iluminando assim os momentos de escuridão se colocando como
guia.

4.5 - Carnaúba
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Representando a Flora da região, símbolo regional, a Carnaúba é a árvore da vida, se
confunde com a própria identidade do Piauí, por ser uma árvore forte, resistente à seca e
até ao próprio fogo e todas as suas partes são aproveitadas. Este símbolo, sem dúvida,
representa a resistência e luta do estado do Piauí, bem como a luta dos professores por
uma educação mais digna e qualidade de vida para toda comunidade acadêmica.

4.6 - Delta do Parnaíba
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O Delta do Rio Parnaíba é um raro fenômeno da natureza que ocorre entre os estados do
Maranhão e Piauí tendo em Parnaíba sua porta de entrada. Sua configuração se
assemelha a uma mão aberta, onde os dedos representam: Barra de Tutóia, Barra do
Caju, Barra do Igaraçu, Barra das Canárias e Barra da Melancieira, que se ramificam,
formando um grandioso santuário ecológico. Esta mesma mão e tentáculos, abraça a
educação e a independência por meio da concepção da UFDPar, que percorrerá com seu
conhecimentos as atuais e as novas gerações.

4.7 – Ano 2018

Na parte inferior do escudo está registrado o ano 2018, em alusão ao ano de sanção da
Lei Federal Nº 13.651, de 11 de abril de 2018 que criou a Universidade Federal do Delta
do Parnaíba - UFDPar.
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4.8 - Frase no listel

Em uma sequência de leitura direta, a proposta de frase em lam "Globally Putant, Esse
Locum" do sociólogo alemão Ulrich Beck, que se traduz como: "Pensar Globalmente, Agir
Localmente" contêm a interpretação de um modelo de Universidade que compartilha com
a comunidade, os benefícios da disseminação do conhecimento. Essa filosofia é,
atualmente, a base dos programas de expansão do MEC. Precisamos nos educar a
pensar na educação como um retorno direto, desenvolvendo assim, por influência de um
trabalho modelo a região local, ao tempo que contribuímos para a produção de uma
conhecimento global.
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UNIDADE II – PROPOSTA DE IDENTIDADE VISUAL

1. MALHA CONSTRUTIVA

Esta grade de construção da marca permite visualizar a proporcionalidade desta, a fim de
evitar possíveis distorções que possam descaracterizá-las. Deve ser seguida em casos de
reprodução da marca onde não há garantia na precisão das proporções.

Demonstração de Proporções entre os elementos que compõem o brasão.
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2. ASSINATURAS

2.1 ASSINATURA PREFERENCIAL

Sempre que possível, esta versão no formato horizontal deve prevalecer (com o texto
completo ou simplificado – UFDPar).

Na apresentação o nome por extenso deve ser utilizada na fonte Frutiger LT 65 Bold
(Negrito), em caixa alta e versalete e alinhamento centralizado, sendo disposta em três
linhas, a dimensão do texto deve ser equivalente a 3 vezes o tamanho de x e as
distâncias das linhas 2x.
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2. 2. ASSINATURAS ALTERNATIVAS

2.2.1 - ASSINATURA VERTICAL

Esta assinatura vertical deve ser utilizada, caso o espaço disponível para aplicação exija a
disposição vertical. Para construção, a distância entre brasão e título é equivalente a 2
vezes o tamanho de x, o texto deverá obedecer outra regra de composição (em duas
linhas, tendo o tamanho do texto será de 2x,e a distância entre as linhas na medida de x.
O alinhamento do texto deve ser centralizado).

Observação: Para inclusão dos subtextos esta versão segue as mesmas de tamanho e
espaçamento em relação ao texto principal, o alinhamento deve ser centralizado.

Usos: Em Blimps, balões, bottons, etc. (superfícies onde altura e largura são próximos).
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2.2.2 -  ASSINATURA SIMPLIFICADA

Esta assinatura pode substituir suas versões anteriores (vertical e horizontal) em casos
exclusivos onde não se usará o subtítulo. Sua simplicidade dá maior legibilidade à marca,
e por esse motivo ela poderá ser usada preferencialmente nas outras versões com o texto
completo. O seu uso é recomendado portanto em aplicações institucionais mais genéricas
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(sem destacar os departamentos), material promocional, etc.

2.2.3 - ASSINATURA INTERNACIONAL

O crescente movimento de internacionalização das universidades têm ganhado impulso
nos últimos anos. Tal processo vem sendo acelerado com o advento de novas tecnologias
de informação associadas à intensificação dos fluxos de capitais, conhecimento,
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mercadorias e pessoas e que vem mudando a fisionomia do mundo nos últimos anos
apresentam novos desafios para a Universidade. Nesse sentido, a UFDPar vem adotando
postura proativa, implementando novas e ousadas políticas para a internacionalização da
instituição.
Dessa forma, o termo padronizado a ser utilizado em qualquer forma de divulgação em
língua inglesa da Universidade Federal do Delta do Parnaíba deverá ser: Parnaiba Delta
Federal University.
2.3. ASSINATURA COMPOSTA

Na assinatura composta o texto secundário, é inserido após o texto principal, distancia-se
do principal 2x. As assinaturas compostas que possuírem duas linhas de texto deverão
seguir este mesmo padrão, mesmo que ultrapassem o limite inferior do brasão.

O texto secundário deverá ter suas palavras inteiras (não deverá nunca ser hifenizado
com separação de sílabas). O kerning (ajuste do espaço usual entre dois caracteres
tipográficos) pode ser ajustado para situações de poucos caracteres ultrapassando este
limite.
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2.4. ASSINATURAS COMPLEMENTARES e HIERARQUIA

A hierarquia de marcas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba deve ser
respeitada em todas as aplicações onde mais de uma marca for utilizada em conjunto.
Qualquer outra assinatura complementar ou marca criada fora dos padrões estabelecidos
neste manual, deverá ser apreciada pelo colegiado e comissão especial de Assessoria de
Comunicação posteriormente.

2.4.1 - Primeiro Grau:

O Brasão, com o título da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, símbolo maior
da Instituição. Este deve aparecer em todos os documentos oficiais e ocasiões solenes
que exijam formalidade. Este deve aparecer como Assinatura Visual da UFDPar em todos
os materiais divulgados pela Universidade, sejam eles Institucionais ou Promocionais.

2.4.2 -Segundo Grau:
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Assinaturas das Pró Reitorias, Diretorias, Departamentos, Conselhos, Programas,
Produtos e Serviços da Universidade. A assinatura deverá adotar as devidas
proporções entre a sigla e o nome por extenso, utilizando o Brasão da UFDPar junto à
sigla como texto principal e designação como texto secundário por extenso, de acordo
com o modelo aqui apresentado.

Na apresentação da sigla, deve ser utilizada a fonte Frutiger LT 65 Bold (Negrito) sem
Versalete. O tamanho deve ser sempre equivalente a 6 vezes o tamanho de x.

Na apresentação do nome por extenso do setor deve ser utilizada a fonte Frutiger LT
45 Light, em versalete e alinhado à esquerda, sendo disposta em duas ou três linhas, de
acordo com a necessidade, a distância das linhas deve ser equivalente a x.

Quando o nome do setor precisar ultrapassar uma linha, o distanciamento entre os
caracteres pode ser ajustado para situações de poucos caracteres ultrapassando este
limite da sigla.

O texto da assinatura também deve ter a altura ajustada de acordo com o limite de alturas
indicadas.

Quando houver necessidade da apresentação do nome de divisão de alguma diretoria ou
setor em questão, deve-se substituir o nome por extenso do setor pelo nome da
Divisão.

2.4.3 - Terceiro grau:
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Assinaturas dos Campi e Unidades Acadêmicas. Deve-se utilizar o Brasão da UFDPar
junto ao texto principal com o nome do Campus/Unidades por extenso. O título
(Campi/Unidade) deve está acima do texto principal e com destaque menor, a uma
distância de x. Alinhado à esquerda, utilizando a fonte Frutiger LT 65 Bold (Negrito) em
versalete e em caixa alta.

Na apresentação do nome por extenso deve ser utilizada a fonte Frutiger LT 65 Bold
(Negrito) em versalete, caixa alta e alinhado à esquerda, sendo disposta em duas ou três
linhas, de acordo com a necessidade, a distância das linhas deve ser equivalente a x.

Quando o nome precisar ultrapassar uma linha, deve-se ajustar a altura do texto à
mesma altura do brasão.

2.4.4 - Quarto grau:

Assinaturas dos Cursos e seus respectivos produtos e serviços. Estas assinaturas
têm menor importância que todas as demais, e quando acompanharem qualquer uma dos
níveis acima deverão ter menor peso. As regras e proporções deverão seguir as mesmas
das assinaturas complementares de segundo Grau.
Qualquer outra assinatura complementar ou marca criada fora dos padrões estabelecidos
neste manual, deverá ser apreciada pelo colegiado e comissão especial de Assessoria de
Comunicação posteriormente.

EXEMPLOS DE ASSINATURAS COMPLEMENTARES:
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3. MARGEM DE SEGURANÇA

A
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área mínima de reserva serve para proteger a marca de interferências, permitindo sua
ideal legibilidade. Na marca da Universidade Federal do Delta do Parnaíba a área
proteção corresponde à 02 vezes o tamanho “x” para as margens superior e inferior, e 03
vezes “x” para as margens esquerda e direita, conforme indicado no gráfico ao lado, onde
“x” é a altura das letras menores do texto principal (Onde o “E” aparece aqui como
exemplo). Quando a marca for publicada em qualquer mídia em conjunto com outras
marcas ou elementos gráficos, esta margem deverá ser respeitada. No caso da marca
com assinatura composta, a distância da margem inferior é contada da base do texto
secundário.

3.1 – Assinaturas conjuntas - As assinaturas conjuntas obedecerão a mesma área
mínima de reserva explicitada no item anterior. Isso também se aplica aos textos de lei.
(vide exemplo) Lado direito

3.2 – Alinhamento - O alinhamento das marcas/assinaturas conjuntas se dá pelo centro
do escudo, no sentido vertical.

4. REDUÇÕES MÁXIMAS

É fundamental que a marca da Universidade Federal do Delta do Parnaíba tenha sua
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legibilidade garantida, o que pode variar de acordo com o método de reprodução
escolhido. Embora os brasões tenham detalhes diminutos é importante que os elementos
possam ser reproduzidos da melhor forma possível. Para aplicações impressas, como
regra geral, a assinatura da marca com subtítulo não deve ter largura inferior a 40
milímetros na versão original; para as assinaturas sem subtítulo a largura pode ser
reduzida até 20mm para a versão preferencial reduzida e 15mm para assinatura vertical.
Já para as assinaturas com subtítulo a largura pode ser reduzida até 25mm para a
versão preferencial reduzida. No caso das assinaturas simplificadas (sigla “UFDPar”)
horizontal e vertical poderão ser reduzidas para 10mm e 5mm respectivamente.

5. USOS INDEVIDOS

Não altere a posição dos elementos na marca.
Não altere a proporção da marca ou de seus elementos.
Não reconstrua os textos e/ou sigla com outras famílias de fontes.
Não mude a cor dos elementos (exceto para a versão monocromática).
Não adicione texto ou elementos gráficos dentro da área de reserva.
Não utilize a marca sobre fundos texturizados ou de alto contraste.
Não utilize brilhos ou efeitos sobre a marca.
Não utilize a sigla totalmente em caixa alta (ex:''UFDPAR'').
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6. ASSINATURAS EM FUNDOS FOTOGRÁFICOS

A assinatura sobre fundos fotográficos deverá preferencialmente ser colocada em uma
área branca ou muito clara, com contraste mínimo. Para fundos escuros, deve-se usar a
versão negativa (assinatura com borda e texto brancos). Se houver contraste no fundo a
assinatura deverá vir acompanhada de um box branco ou neutro.
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7. TIPOGRAFIA UTILIZADA

Frutiger LT 45 Light
Frutiger LT 65 Bold (Negrito)

A tipografia também se constitui como um importante elemento da identidade visual. Para
a assinatura da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, foi escolhido o peso Bold e
Light da família tipográfica Frutiger, que foi projetada em 1970 pela designer adrian
Frutiger, para o sistema de comunicação visual do Aeroporto Internacional Charles de
Gaulle de Orly, Paris.

Adrian Frutiger é o expoente máximo da tipografia dita moderna, mais precisamente, da
tipografia suíça do pós-guerra, aquela tipografia que conseguiu pôr em prática a visionária
proposta dos adeptos da letra universal, apropriada para todos os fins, em todos os sítios
e para todas as culturas. O desenhador de fontes Frutiger estava bem consciente de que
o valor da sua obra tipográfica se devia a uma feliz simbiose de sentido estético e de
knowhow tecnológico.
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8. CORES

A seguir, são apresentadas as variações de cor da marca UFDPar. Estas foram pensadas
para garantir uma identidade coesa mesmo quando a situação de uso ou processo de
impressão impuser restrições (de quantidade de cores ou legibilidade comprometida pelo
método utilizado, por exemplo). Nesse caso, utiliza-se as mesmas configurações de
aplicação vertical e horizontal das versões principais, substituindo-se apenas a
combinação de cores conforme exemplos abaixo.

8.1 VERSÕES EM CORES SÓLIDAS

8.2 VERSÃO EM ESCALA DE CINZAS
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8.3 VERSÃO MONOCROMÁTICA
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9. BANDEIRA DA UFDPAR

Para bandeiras hasteadas em ambientes abertos como pátios, praças e fachadas devem
possuir o tamanho de 1,12mx1,60m para mastro que possua entre 6 a 8 m de altura. Se
sugerem os tecidos: cetim, poliéster ou nylon.
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