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Manual da Marca 

Normas padrão para construção e aplicação da logomarca 
do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade 
(BEGD) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 



Desenho Original 

A  logomarca do Bacharelado em Estudos de Gênero 
e Diversidade foi criada na gestão de Silvia de 
Aquino (2010-2012) na condução da coordenação 

do colegiado. Motivada pelo desejos das docentes em 
construir uma identidade visual para o curso, ao mesmo 
tempo que se diferenciar imageticamente das outras 
instâncias que atuavam no campo, notadamente o Núcleo 
de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM) e o 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares 
sobre Gênero, Mulheres e Feminismos (PPGNEIM), o grupo 
se propôs à essa elaboração. Era necessário na época 
estimular candidatas e candidatos à UFBA a escolherem o 
curso, que era novo e ainda pouco conhecido. Nesse 
caminho Silvia de Aquino contou com o apoio voluntário 
de um designer de sua rede de amizades, que ao seu lado 
montou a logomarca a partir das orientações das docentes 
do curso. Segundo Silvia de Aquino, ao ver a proposta pela 
primeira vez, “enxerguei as iniciais do curso, bem como 
um indivíduo”, apresentando e aprovando a ideia em uma 
reunião de colegiado em 2010. Desde então a logomarca 
permanece ilustrando a identidade de nosso Bacharelado. 



Assinatura Principal da Logomarca 

ASSINATURA PRINCIPAL 
Esta é a assinatura principal da Logomarca do 

Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade da 
Universidade Federal da Bahia a ser utilizada em toda a 
comunicação oficial. Requer impressão a 2 cores para cores 
sólidas. 



Assinatura Conjunta da Logomarca 

ASSINATURA CONJUNTA 
As assinaturas conjuntas deverão comportar-se como 

demonstrado nas figuras abaixo: 

Este diagrama de construção não traz todas as medidas e 
é aqui exposto apenas para efeito de demonstração. 



Assinaturas com uma cor 

UMA COR 
A aplicação em uma cor restringe-se apenas a situações 

específicas em que a logomarca sob nenhuma hipótese 
poderá ser aplicada em seu padrão normal (2 cores com 
caixa roxa). Recomenda-se, portanto, manter nestas 
aplicações critérios bastante rígidos de leitura preservando 
a imagem institucional. São autorizados os usos das 
versões: 1) roxa sem a caixa, 2) branca para fundos escuros 
e 3) preta para fundos claros. 



Comportamento 

Para obter a melhor leitura possível da logomarca é 
necessário analisar sua legibilidade de acordo com o fundo 
do material a ser construído. 



Afastamento e Legibilidade 

AFASTAMENTO/RESERVA 

Esta indicação refere-se ao afastamento necessário de 
outras marcas ou elementos que possam interferir na 
compreensão da logomarca. A dimensão da distância de 
respiração equivale à altura da letra “A” do brasão da UFBA, 
visto que este deve sempre acompanhar o uso da 
logomarca do Bacharelado. Para o uso correto da área de 
respiração trace as linhas guias conforme mostra a figura. 
As marcas ou objetos deverão limitar-se fora da linha 
tracejada. 

A linha tracejada é apenas ilustrativa e não deve ser 
impressa com a marca. 



LEGIBILIDADE 

A logomarca deverá ser aplicada em áreas que ofereçam 
contraste ou nas áreas de cor uniforme da imagem, 
garantindo assim sua legibilidade. 

 

Aplicação CORRETA: aplicação em área de cor uniforme 
da imagem. 



Ampliação e Redução 

Redução 

Em se tratando de reduções, deve-se observar a técnica 
que será utilizada para tal. Permite-se a redução da 
logomarca em cores até uma largura mínima de 1 cm para 
impressão em offset, fotografia, xerografia e mídias 
impressas com saída de 300 DPI (pontos por polegada), 
sobre bom suporte (papéis de qualidade e afins). 

Para outras técnicas (serigrafia, tipografia-clichê e mídias 
de baixa resolução gráfica), aconselha-se a impressão de 
uma prova para conferência. A logomarca não deverá em 
hipótese alguma, possuir largura inferior a 1 cm para sua 
assinatura vertical, 2,5 cm para a assinatura horizontal 1 e 
3,0 cm para sua assinatura horizontal 2, conforme 
demonstra a figura abaixo. 



Ampliação 

Não há nenhuma restrição ou aplicação especial da 
logomarca ampliada, desde que sejam respeitados alguns 
critérios, como proporção entre os elementos e área de 
reserva, que garantam uma reprodução fidedigna. 



Cores Padrão 

Para reprodução das cores institucionais, devem-se 
seguir alguns critérios básicos, que são: a correspondência 
das cores utilizadas com os Sistemas: 

1.  Pantone e CMYK (para adesivo, silk screen, offset e 
outros processos de cor tinta). 

2. Escala RGB e HTML (para tv, internet e outros 
processos de cor luz). 

 
Amostra de Cor 



Créditos 

Colegiado do BEGD (2021-2023) 
Coordenação: Salete Maria da Silva 
Vice-Coordenação: Felipe Bruno Martins Fernandes 
Titulares: Iole Vanin,  Rosangela Janja Araújo, Salete 

Maria da Silva, Felipe Bruno Martins Fernandes e 
Representação Estudantil. 

Chefia de Departamento: Márcia Macêdo 
Secretaria: Ana Moraes. 

Manual 
Diagramação: Felipe Bruno Martins Fernandes, a partir 

do Manual de Identidade Visual da Universidade Federal da 
Bahia 

Logomarca do BEGD 
Concepção e Montagem: Silvia de Aquino 



Felipe Bruno Martins Fernandes 

 

Professor da Universidade Federal da Bahia, no 
Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade. 
Coordenador do Gira - Grupo de Estudos Feministas em 
Política e Educação. Mestre em Educação pela Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande (2007) onde defendeu 
dissertação sobre a construção da identidade ativista gay 
no Brasil. Doutor em Ciências Humanas pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2011) onde defendeu sua tese 
sobre as Políticas educacionais implementadas nas duas 
gestões do governo Lula, através do Programa Federal 
Brasil Sem Homofobia. Seus interesses de pesquisa são as 
políticas públicas de gênero e sexualidades, bem como 
práticas de associativismo em movimentos LGBTTT e 
feministas. Suas áreas principais de interesse são Ensino de 
Gênero, Sexualidades e Antropologia. 



Salete Maria da Silva 

 

Possui graduação em Direito (URCA), mestrado em Direito 
(UFC), doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre 
Mulheres, Gênero e Feminismos (UFBA) e pós-doutorado 
sobre a interface entre Gênero e Direito (UNAM). É 
docente do BEGD/UFBA; do Programa de Pós-Graduação 
(Mestrado e Doutorado) em Estudos Interdisciplinares 
sobre Mulheres, Gênero e Feminismo- PPGNEIM/UFBA e 
do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Segurança 
Pública, Justiça e Cidadania-PROGESP/UFBA. Referenciada 
nos debates acerca do Direito Constitucional, Mulheres e 
Constituição, Gênero e Poder, Gênero e Igualdade 
Jurídica, Feminismo Jurídico, dentre outros temas. É líder 
do JUSFEMINA - grupo de pesquisa e ação em gênero, 
direito e políticas para a igualdade. Atualmente cursa uma 
especialização em Gestão de Pessoas pela Universidade 
Federal da Bahia. É cordelista. 



 

"Aprendemos, não apenas para nos adaptar, mas sobretudo 
para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a”  

Paulo Freire 
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