


O Manual da Marca Biblioteca Professor Manoel Lopes de Siquei-
ra, do Departamento de Física, no Instituto de Ciências Exatas da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, procura estabelecer a coesão gráfica 
das manifestações da marca, estabelecendo uma identidade reconhecí-
vel, permitindo reforçar a personalidade da instituição.
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Fotografia de Lídia Maria de Andrade. 2017.
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A instituição

A Biblioteca Professor Manoel Lopes de Siqueira, especializada na 
área de Física, atende à demanda específica dos professores, pesquisa-
dores, técnicos e alunos dos Cursos de Mestrado, Doutorado e Espe-
cialização do Departamento de Física, do Instituto de Ciências Exatas.

É uma das vinte e cinco Unidades de Informação que compõem o Sis-
tema de Bibliotecas da UFMG, responsável por oferecer à comunidade 
universitária serviços e produtos de informação necessários ao desen-
volvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como 
de acervo específico em sua área de atuação/abrangência.
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Apresentação

Por ocasião da solenidade dos 40 anos da Biblioteca Professor Ma-
noel Lopes de Siqueira, apresentamos a marca comemorativa da ins-
tituição para celebrar esse acontecimento único. Por mais de 3 mil anos, 
o Cyperus Papyrus foi o material de escrita não apenas no Egito, mas de 
todo o mediterrâneo. Graficamente, com a finalidade de representar a 
planta que se encontra no jardim externo da biblioteca, a nova logo foi 
inspirada na fotografia tirada pelo professor Roberto Alves Nogueira, 
em 2006. As mudas foram um presente da bibliotecária Simone Apare-
cida dos Santos, que foi uma das diretoras da Biblioteca Universitária.

Foto: Roberto Alves Nogueira
Fabricante da câmara: Fujifilm
Modelo da câmara: Finepix S7000
Tempo de exposição: 1/200 seg.
Escala de número F: f/4.5
Data e hora da geração dos dados: 23/08/2006 
10:50 hrs.
Distância focal da lente: 38 mm
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Elementos básicos

Constituída de um símbolo que representa o papiro, e o nome da ins-
tituição Biblioteca Professor Manoel Lopes de Siqueira, nossa lo-
gomarca foi criada exclusivamente para veicular o nome da instituição 
em manifestações visuais. A logo comemorativa é simples, de forma 
natural e orgânica, fi na como o papiro.

Logotipo Símbolo

A principal representação da marca é através da sua forma horizontal.
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Marca dos 40 Anos

Por ocasião do evento de comemoração dos 40 Anos da instituição, a va-
riação da logo deve vir acrescida de expressão “40 Anos | 1977 - 2017” 
abaixo do logotipo; correspondendo às datas de inauguração da biblioteca 
e da solenidade.

Logotipo Símbolo
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Forma e tamanho

O diagrama construtivo do símbolo deve ser construído com base na 
medida “x”, correspondente a 1/3 da altura da letra B da palavra Bi-
blioteca.

1
unidade
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Espaço de respiro

Devemos manter um espaço mínimo entre a logo da Biblioteca e ou-
tros elementos, para não comprometer a legibilidade, o espaço de res-
piro deve ficar livre. Recomenda-se a adoção de uma área de respiro ao 
redor de 0,5cm.

A logo deve ser sempre redimensionada mantendo as proporções ori-
ginais. 
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Paleta de Cores

As cores que formam a base da linguagem visual da marca Biblioteca 
Professor Manoel Lopes de Siqueira são tonalidades de verde, evo-
cando a natureza e as características do papiro.

R 74 G 98 B 38

C 72 M 39 Y 98 K 34

R 190 G 180 B 49

C 31 M 18 Y 89 K 4

R 48 G 104 B 0

C 72 M 39 Y 100 K 33

R 14 G 53 B 3

C 87 M 49 Y 97 K 59
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Variações

Para a utilização da logo em materiais impressos sem tinta colorida, a 
logo dever ser aplicada nas duas variações monocromáticas ou em es-
cala de cinza.
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Aplicação incorreta

Para preservar a identidade da marca, a integridade da logo deve ser 
sempre respeitada. Não é permitido: distorcer, descolorir ou modifi  
car a cor, ultrapassar a área de respiro, alterar o tamanho do símbolo 
em relação ao logotipo, aplicar efeitos, imprimir em baixa qualidade, e 
aplicá-la sobre fundos que não apresentem contraste em relação à logo. 
Jamais utilizar fontes diferentes.

TEXTO
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Tipografia principal

Para o nome da instituição no logotipo, utilizamos a tipografia Mat-
chbook. Copyright (c) Brian Haines, One by Four.

Tipografia auxiliar

Para a expressão “40 Anos | 1977 – 2017”, embaixo, utilizamos a tipo-
grafia Marmelad Cyrillic. Copyright (c) Manvel Shmavonyan, Cyreal.
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Aplicação do símbolo

É permitida a aplicação isolada do símbolo do papiro em materiais de 
uso exclusivo interno da Biblioteca, sob aprovação.
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Aplicações da marca

As aplicações da logo devem ser decididas de acordo com as especifica-
ções do item a ser impresso, podendo ser aplicada sobre diferentes fundos. 
Ao lado, algumas aplicações da logo Biblioteca Professor Manoel Lo-
pes de Siqueira.
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Equipe

Bibliotecárias
Shirley Maciel da Silva
Gislene Rodrigues da Silva
Sabrina Alves da Silva Marzano

Coordenador
Professor Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni

Bolsistas
Haiany Christine Abreu
Jéssica Tamiriz Oliveira
Túlio César Duarte Campos

Fotografias
Lídia Maria de Andrade
Roberto Alves Nogueira

Composição da marca, projeto 
gráfico e diagramação
Ludmila Andrade Rennó

Contatos

E-mail: bibliodf@fisica.ufmg.br
www.fisica.ufmg.br/biblio
https://bibliodf.wixsite.com/biblio40anos
Tel: 55-31-3409-5604
Fax: 55-31-3409-5600

Endereço
Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Física - Instituto de Ciências Exatas(ICEx)
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - CEP 31270-901
Belo Horizonte, Minas Gerais – Brasil

Horário de funcionamento
De 08:30 às 17:30 horas. Segunda a Sexta-feira






