
GUIA PARA  APLICAÇÃO DE 
LOGOTIPO COMEMORATIVO



 

 Em comemoração ao cinquentenário da FURG, a comunidade 
universitária é presenteada com o logotipo comemorativo ao seu 
aniversário. A proposta baseia-se, primeiramente, na vocação da 
FURG: uma universidade voltada para os ecossistemas costeiros e 
oceânicos, que expressa seu compromisso socioambiental e seu 
alinhamento com o desenvolvimento local, regional, nacional e global.

 Neste sentido, temos a planta aquática bastante comum nos 
lagos do Campus Carreiros, sede da universidade em Rio Grande, 
que fl oresce intensamente na primavera e no verão. Trata-se da 
Nymphoides Humboldtiana,  popularmente conhecida como Estrela 
Branca ou Soldadela-d’água, que além da beleza cênica, possui 
signifi cativa importância ecológica ao contribuir com o equilíbrio 
trófi co e o aumento da diversidade dos sistemas que habita.

 Com este logotipo, a FURG celebra a relaçao harmônica e 
responsável da universidade com o ambiente no qual se insere, 
desde sua fundação, pautada numa formação comprometida com 
as questões de sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento 
humano, científi co e tecnológico, em consonância com o Plano 
Pedagógico Institucional 2011-2022.

APRESENTAÇÃO



VARIAÇÕES

Versão 1 - com slogan: Versão 1 - sem slogan:



VARIAÇÕES

Versão 2 - com slogan: Versão 2 - sem slogan:Versão 2 - sem slogan:



APLICAÇÃO 

 Para materiais de circulação interna deve-se dar preferência à utilização do logotipo Versão 1, de modo que não se faz necessário 
a presença da marca institucional. Caso o logotipo da universidade esteja presente junto a assinatura comemorativa, então deve-se 
utilizar a Versão 2 sempre alinhada a esquerda da marca institucional, como nos exemplos a seguir:

 OBS: Os documentos gerados pelo SEDOC já estão atualizados com o logotipo comemorativo.
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