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O manual de normas gráficas tem como objetivo garantir a coerência 

gráfica de todas as manifestações da marca, estabelecendo uma 

identidade una, sólida e facilmente reconhecível. Todas as regras 

definidas neste manual deverão ser respeitadas, sem exceção, 

independentemente da peça de comunicação a ser produzida. O 

cumprimento destas normas permite reforçar a personalidade da marca 

e assegurar uma imagem coesa. 
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2-Sobre 

 
O Mestrado Profissional de Gestão de 

Organizações de Saúde tem por finalidade atender a 

crescente demanda da sociedade para qualificação de 

profissionais que possam atuar na gestão do sistema 

de saúde brasileiro. 

Além disso, procura dar formação científica e 

tecnológica aos alunos para que possam 

objetivamente, com o uso dos métodos científicos e 

epidemiológicos resolver com qualidade e 

competência, os problemas da sociedade brasileira, 

especificamente na gestão do sistema de saúde. 

 

Busca também transferir conhecimentos científicos e 

tecnológicos gerados na universidade, no campo da 

medicina, saúde coletiva, ciências farmacêuticas, 

economia da saúde, administração e direito sanitário 

para a sociedade brasileira. 

Pretende-se incentivar o livre pensamento e todas as 

formas de acesso ao processo de criação e inovação 

tecnológica, trazer informações da sociedade para 

revitalização do conhecimento e, assim, poder 

contribuir para a estruturação do sistema de saúde 

brasileiro. 

 

Entendendo-se ser o Brasil, atualmente no cenário 

mundial, um país em crescente influência política e 

econômica, o Mestrado Profissional em Gestão de 

Organizações de Saúde da FMRP/USP, tem como um 

de seus objetivos auxiliar na formação de profissionais 

de outros países para a gestão de serviços de saúde, 

adaptando-se os conhecimentos aqui adquiridos às 

suas realidades e do mesmo modo, ao receberem 

alunos de outros países, conhecerem em 

profundidade o sistema de saúde de suas nações, 

possibilitando o emprego, em nosso país, as 

experiências exitosas na gestão sanitária. 
 

 



3-Composição 

 

Composição total do logotipo: 

 

4-Cores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-Área de Proteção e  Dimenções  

 

Tamanho Reduzido máximo: 3,35cm² 

Tamanho Aumentado máximo: 600cm² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- Utilizações 

 

O Logo tem a possiblidade de ser usado em qualquer lugar 

preciso seja ela de forma impressa (Banners, Folders, artigos, 

etc) ou digital (Site, Facebook, Instragram e-mails e outras redes 

sociais ou comunicativas), Até as devidas escalas apresentadas 

 

 

 

Havendo situações de limitação de espaço ou técnicas que 

não permitam a representação do logo, pode usar-se 

apenas o logotipo, escrito na fonte Rockwell Regular, 

como representado em cima. No entanto, esta aplicação 

deve ficar reservada para situações pontuais em que não 

exista outra opção, sobretudo em merchandising. Sempre 

que possível, quando se recorrer à aplicação apenas do 

logotipo, o logo, padrão adicional ou o símbolo devem 

estar incluídos algures na peça. No exemplo de aplicação 

abaixo é evidente o uso do logotipo acompanhado tanto 

do símbolo, como do padrão adicional. 

 

 





6-Utilizações indevidas 

As regras constantes deste manual devem ser seguidas em todas 

as ocasiões em que se aplique a Logo do Mestrado Profissional 

Gestão Organização de Saúde , ele contém todas as variantes e 

inclui uma diversidade enorme de possibilidades de aplicação, 

tornando-a flexível e adaptável à maioria das situações. Quebrar 

as regras é desfigurar a marca e implica uma má representação da 

mesma, acarretando uma percepção de pouco profissionalismo e 

consistência perante os consumidores que devemos evitar a todo 

o custo. Abaixo, estão alguns exemplos do que não fazer com a 

Logo, em circunstância alguma. 
 

 

 



7- Tipografia  

Rockwell Regular 
Para a construção do logotipo, bem como todas as restantes 

expressões da marca em qualquer suporte, o tipo de letra 

utilizado é o Rockwell Regular. Este tipo de letra deve também 

ser utilizado para texto corrido e títulos em suporte de impressão, 

televisão e outros suportes em que seja possível criar uma 

impressão da tipografia (ie, não recorrendo ao software base do 

tipo de letra), em todo o tipo de comunicação institucional ou 

comercial da Logo. 

Para texto corrido, em minúsculas ou maiúsculas, deve optar-se 

por Rockwell Regular, usando outros pesos onde necessário 

conforme o conteúdo.  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuwvxyz 

1234567890 
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