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Propósito

Padronizar o uso oficial dos elementos que compõem a Identidade Visual da
Instituição.
2.0

Definições

Determinar o uso oficial e padronizado, por parte de todas as Unidades e
órgãos da FIOCRUZ, dos elementos visuais que compõem a Identidade Visual
da Instituição.
2.1 - Definições dos elementos que compõem a Identidade Visual
2.1.1 - Símbolo: representação gráfica do Pavilhão Mourisco em fio
único e contínuo.
Deve ser utilizado somente nas assinaturas da FIOCRUZ, itens 2, 3, 4, 5
e 6 do Anexo II nas proporções e posicionamento constantes dos Anexos. Não
é permitida qualquer alteração de
forma, inserção de figuras ou massa
de cor no seu interior e/ou no seu entorno.
2.1.2 - Assinatura completa: é composta pelo símbolo posicionado à
esquerda, Ministério da Saúde, a sigla FIOCRUZ e o nome completo da
instituição Fundação Oswaldo Cruz, alinhados e nesta ordem e com a
tipologia indicada nos Anexos .
Deve ser utilizada nos impressos que circulam externamente, tais como:
papéis de correspondência (ofícios, cartas e memorandos) envelopes,
cartões pessoais, rótulos, embalagens, publicações, cartazes, convites e
viaturas. Deve ser também utilizada nos elementos de identificação ou
seja: crachás e controle de veículos e ainda, nas placas de identificação
de prédios.
2.1.3 - Assinatura simples lateral: é composta pelo símbolo, a sigla
FIOCRUZ a esquerda do mesmo e com a tipologia indicada nos Anexos.
Deve ser utilizada nos meios eletrônicos que exigem maior legibilidade,
como homepage e vídeos, assim como em veículos automotivos de grande
porte.
2.1.4 - Assinatura simples centralizada : é composta pelo símbolo, a
sigla FIOCRUZ centralizada e abaixo do mesmo e com a tipologia indicada
nos Anexos.
Deve ser utilizada em impressos administrativos de circulação interna
(formulários) e uniformes.
2.1.5 - Assinatura com nome da unidade: é composta pelo símbolo
posicionado à esquerda, Ministério da Saúde, a sigla FIOCRUZ, Fundação
Oswaldo Cruz e o nome da unidade, alinhados, nesta ordem e com a tipologia
indicada nos Anexos .
Deve ser utilizada nos impressos da Unidade.
2.1.6 - Assinatura com nome do departamento: é composta pelo símbolo
posicionado à esquerda, Ministério da Saúde, a sigla FIOCRUZ, Fundação
Oswaldo Cruz, nome da unidade e nome do departamento, alinhados, nesta
ordem e com a tipologia indicada nos Anexos.
2.1.7 - Tipologia: é utilizada família de fontes Univers, conforme
indicação dos Anexos.

Todos os itens acima estão demonstrados visualmente no Anexo I, II, III
que acompanham esta portaria.

3.0

Disposições gerais

3.1 - Todas as matrizes das assinaturas originais, itens 2.1.2 a 2.1.5,
estão disponíveis no
CCS / Presidência, no Dep. de Multi-meios / CICT e no SDI / DIRAC.
3.2 - São partes componentes deste ato as aplicações mais frequentes
das assinaturas:
papel de correspondência, formulário contínuo, folha de portaria da
Presidência, folha de processo, capa de processo, envelopes, cartão
pessoal, veículos, uniformes, placa de identificação de prédios e placa de
obras, todos especificados tecnicamente e demonstrados
visualmente no
Anexo III.
Deverá acompanhar os pacotes de papel de correspondência e de
formulários contínuos a folha indicadora de margens para digitação
constante do Anexo IV.
3.3 - Nas aplicações da Presidência deverá ser utilizada a cor
institucional “Marrom FIOCRUZ”, (Supercor e Cromos) como fator de
identificação e segurança nos documentos. Todas as demais aplicações
utilizarão apenas a cor Preta.
3.4 - São consideradas marcas fantasias, àquelas não incluídas no
parágrafo 2.0 e demonstradas no Anexo I. Em geral, são marcas ligadas à
identificação de unidades, eventos, programas, campanhas e produtos, que
necessitam de apelo visual específico .
As marcas-fantasia não substituem o uso das assinaturas FIOCRUZ.
3.5 - Para a correta convivência com os elementos de identificação da
FIOCRUZ, no uso de marcas-fantasia devem ser observadas, preferencialmente
as seguintes recomendações, demonstradas visualmente no Anexo V:
a) a marca-fantasia deverá ser utilizada em conjunto com a Assinatura
Completa.
b) deverá ser posicionada à direita ou abaixo da Assinatura Completa.
c) deverá ser alinhada pela parte inferior ou pela lateral esquerda da
Assinatura Completa.
d) deverá manter distância mínima de metade do comprimento ou metade da
altura da Assinatura Completa.
e) a altura e a largura da marca-fantasia não poderão ser maiores que
as da Assinatura Completa.
4.0

Casos omissos

Casos e situações não previstas devem ser submetidas à apreciação da
Coordenadoria de Comunicação Social da FIOCRUZ.
5.0

Providências

Todas as unidades da FIOCRUZ, em especial seus setores de compra e
almoxarifados deverão se adequar as normas deste ato, num prazo máximo
de 90 dias.
6.0

Revogação e vigência

O presente ato tem vigência a partir da data de publicação, ficando
revogadas todas as disposições em contrário.

Dr. Elói de Souza Garcia

ANEXO l
Identidade Visual da FIOCRUZ
Tipologia dos elementos de identificação da instituição
1 - Símbolo

2 - Assinatura Completa
Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

3 - Assinatura Simples

FIOCRUZ
4 - Assinatura Simples Centralizada

FIOCRUZ
5 - Assinatura com nome da unidade
Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

Biomanguinhos
6 - Assinatura com o nome do departamento
Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

Instituto Oswaldo Cruz
Departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica

ANEXO Il fl. 1
Identidade Visual da FIOCRUZ
Aspectos Construtivos

11 x

1 - Símbolo

10 x

x

2 - Assinatura Completa

Ministério da Saúde

2,5 x

11x

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

4,5 x

2x

3 - Assinatura Simples Lateral

FIOCRUZ
2x

4,5 x

ANEXO II fl. 2
Identidade Visual da FIOCRUZ
Aspectos Construtivos

4 - Assinatura Simples Centralizada

FIOCRUZ

1x

5 - Assinatura com Nome da Unidade

Ministério da Saúde

2,5 x

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

4,5 x

11x

2x

Bio-Manguinhos
2x

6 - Assinatura com Nome de Departamento

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

Instituto Oswaldo Cruz
Departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica

2x
1x

ANEXO II fl. 3
Identidade Visual da FIOCRUZ
Aspectos Construtivos

7 - Tipologia
a) Família de letras
Conforme a Assinatura Completa.

Ministério da Saúde

Univers 55

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

Univers 65 Bold
Univers 75 Black

Instituto Oswaldo Cruz

Univers 55

Departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica

Univers 55

b) Tamanhos dos corpos
Tamanhos de corpos de letra utilizando-se proporções da Assinatura Completa no
Papel de Correspondência (Anexo III fl.1)

Ministério da Saúde

corpo - 10

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

corpo - 10
corpo - 10

Instituto Oswaldo Cruz

corpo - 12
corpo - 10

Departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica

ANEXO III
Identidade Visual da FIOCRUZ
Listagem de aplicações
1 - Papel de correspondência
Tamanho A4 - 297x210 mm, papel off-set alta alvura 75g/m2 branco
Impressão off-set Marrom FIOCRUZ ou Preto (vide item 3.3)
2 - Formulário contínuo
Tamanho A4 - 297x210 mm, papel off-set alta alvura 75g/m2 branco
Impressão off-set Marrom FIOCRUZ ou Preto (vide item 3.3)
3 - Folha de portaria da Presidência
Tamanho A4 - 297x210 mm, papel off-set alta alvura 75g/m2 branco
Impressão off-set Marrom FIOCRUZ
4 - Folha de processo
Tamanho A4 - 297x210 mm, papel off-set alta alvura 90g/m2 branco
Impressão off-set Preto, frente e verso
5 - Capa de processo
Tamanho 330x220 mm, papel off-set alta alvura 180g/m2 branco
Impressão off-set Preto
6 - Envelope grande
Tamanho 340x235 mm, papel off-set alta alvura 120g/m2 branco, abertura tipo saco
Impressão off-set Marrom FIOCRUZ ou Preto (vide item 3.3)
7 - Envelope médio
Tamanho 235x170 mm, papel off-set alta alvura 90g/m2 branco, abertura tipo saco
Impressão off-set Marrom FIOCRUZ ou Preto (vide item 3.3)
8 - Envelope pequeno
Tamanho 235 x 115 mm, papel off-set alta alvura 90g/m2 branco, abertura tipo saco
Impressão off-set Marrom FIOCRUZ ou Preto (vide item 3.3)
9 - Envelope de correspondência interna
Tamanho 365 x 260 mm, papel craft natural 120g/m2, abertura tipo saco com fecho de amarrar
Impressão off-set Preto
10 - Cartão pessoal
Tamanho 90x55 mm, papel off-set alta alvura 180g/m2 branco
Impressão off-set Preto
11 - Veículos
Tamanho 690x330 mm, vinil adesivo aplicado na porta
Texto preto, fundo amarelo
12 - Uniformes
Bolso superior esquerdo tamanho 110x120 mm
Impressão em silk-screen sobre tecido, Preto
13 - Placa de identificação de prédios
Tamanho 950x420 mm, alumínio anodizado 1,5 mm, detalhes construtivos SDI / DIRAC
Impressão em silk-screen texto preto

Atenção: Todos os itens acima possuem artes-finais (desenhos) que deverão
acompanhar os processos de compras.

ATENÇÃO
Prezado(a) usuário(a),
Para digitação utilize as seguintes margens :
( No WORD, utilize "Arquivo" "Configurar página"

Superior:
Inferior:
Esquerda:
Direita:
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Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
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De :
Para :
Assunto :

3,5 cm
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Sr. Diretor,

Av. Brasil, 4365 Manguinhos Rio de Janeiro RJ Brasil

Cep: 21045-900

Tel.: 5521 598 4242 Fax: 5521 260 6767 Caixa Postal: 926 http://www.fiocruz.br

ANEXO V
Identidade Visual da FIOCRUZ
Diagramas de convivência da Assinatura Completa com marca-fantasia

Ministério da Saúde
MARCAFANTASIA

y
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

x

x=comprimento
y=altura

Ministério da Saúde

y
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

y/2
MARCAFANTASIA

y

alinhamento lateral

x

alinhamento inferior

x/2

máximo=x

máximo=y

Marrom Fiocruz: C - 20 M - 80 Y - 100 K - 0

