
Identidade Fundep:
Diretrizes gerais



Há quase 50 anos, a Fundep foi criada pela UFMG para apoiar o seu desenvolvimento institucional.
  

Com o passar do tempo, a Fundação foi se transformando, acompanhando a própria transformação da UFMG e da sociedade: cresceu e 
assumiu novos desafios, sempre com o propósito de fortalecer a Universidade. 

Com o compromisso de oferecer soluções para o desenvolvimento da pesquisa, do ensino, extensão e cultura, a Fundep tornou-se referência 
na gestão de projetos de ponta a ponta, conectando a UFMG com governos, empresas e sociedade. Tornou-se reconhecida, também, pela 
gestão de concursos, de programas, e pelas iniciativas de inovação e empreendedorismo. 

Para representar essa Fundep múltipla e, ao mesmo tempo, única, nossa marca mudou e agora explora o conceito de conexão, evidenciando 
o lugar de mediação próprio à Fundação. Esse conceito foi apreendido na escuta de mais de 100 pessoas, entre elas colaboradores, parceiros 
e atores diversos do ecossistema de ciência e tecnologia, no qual a Fundep se posiciona como elo. 

Desenvolvida numa parceria entre a Fundep e o Centro de Comunicação da UFMG (Cedecom), a nova identidade visual mantém o azul como 
cor principal, que representa o vínculo da Fundep com a UFMG (que tem essa cor como símbolo) e a harmonia da geometria tipográfica. A 
solidez da proposta reflete a própria solidez da instituição. A inovação está nas letras minúsculas, tendência do design contemporâneo. Os 
tipos em formato circular emergem de elos que fazem menção ao posicionamento da Fundep como conectora do ecossistema de ciência 
e inovação. Por fim, o encadeamento das letras faz referência à fluidez, ao fluxo ininterrupto e à gestão de ponta a ponta, diferenciais que 
tornam a Fundep reconhecida como gestora de excelência e propositora de soluções para problemas complexos.   

Este guia compartilha as diretrizes de aplicação e uso da marca Fundep. Siga as orientações e conecte a Fundep com excelência. Toda 
utilização da marca Fundep deve ser aprovada pela área de Comunicação e Marketing da Fundação.

Em caso de dúvidas, entre em contato com comunicacao@fundep.ufmg.br



Conceitos

gestão ponta-a-ponta
fluidez
fluxo

instituição meio
membrana
elo

valorização das características
de simetria da sigla



Assinaturas
completas



Aplicação conjunta
UFMG+Fundep

Uso exclusivo em rodapé 
de marcas

Dimensionar e alinhar 
pela altura do tipo



Reduções mínimas

30mm

15mm



Cores

Principais

Secundárias

#006ba6
100 41 10 0
7690c

#005078
100 48 12 58
302c

#0094a1
100 0 28 8
7711c

#e5e5e5
4 2 4 8
Cool Gray 1c

#fff



Tipografia

Poppins
https://fonts.google.com/specimen/Poppins

para uso em todas situações,
exceto texto corrido (parágrafos)



Estilo

Flat & Minimal



Elementos

linhas concorrentes
distância com referencia
à espessura do traço tipográfico
(stroke)



Fotografias Photo filter azul ou verde institucionais



Para mais esclarecimentos, entre em contato:
comunicacao@fundep.ufmg.br


