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Este manual tem como objetivo estabelecer parâmetros para a correta 

utilização da marca da Oncoleste� O cuidado na aplicação de cada um 

de seus elementos gráficos é fundamental para conferir unidade à 

comunicação�

Para reproduções da marca Oncoleste, solicite artes finais eletrônicas 

compatíveis com PC ou Macintosh para o setor de comunicação 

da instituição� Para evitar distorções a marca não deverá nunca ser 

redesenhada, escaneada de impressos, nem copiada digitalmente das 

páginas eletrônicas ou deste Manual.

UTILIZAÇÃO 
DESTE MANUAL

Manual de uso da marca
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Versão vertical
USO PREFERENCIAL

APRESENTAÇÃO

Manual de uso da marca

Versão horizontal
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h X 1,9 

USO VERTICAL

O padrão de medição constante 
derivada do logotipo é “m”. “m” 

é utilizado para a medição de as 
aplicações de proporção da Marca.

USO HORIZONTAL

O padrão de medição constante 
derivada do logotipo é “h”. “h” é 

utilizado para a medição de as 
aplicações de proporção da Marca.

PROPORÇÕES 
E MEDIDAS
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Versão vertical
USO PREFERENCIAL

Versão horizontal

m

h

m X 1,15 

m X 1,5 

m

h
h X 2,5 
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É necessário manter uma área de 
proteção em torno da marca, onde 

não poderão ser aplicados quaisquer 
elementos (design, foto, texto, outras 

marcas, etc).

A distância mínima deve ser respeitada 
conforme a representação ao lado.

ÁREA DE 
PROTEÇÃO

Manual de uso da marca

Versão vertical
USO PREFERENCIAL

Versão horizontal
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Para preservar a legibilidade da marca, 
é necessário respeitar a sua redução 

máxima em todas as suas versões.

Recomenda-se que o menor tamanho 
para reprodução não seja inferior 
a 20mm de largura, para a versão 

vertical e inferior a 35mm de largura, 
para a versão horizontal.

REDUÇÃO 
MÁXIMA
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Versão vertical
USO PREFERENCIAL

Versão horizontal

20mm

35mm
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VARIAÇÕES 
DE COR

Manual de uso da marca

A marca apresenta uma variação 
de uso quando não for possível sua 

utilização plena.

A versão escala de cinza deve ser 
utilizada sempre na cor preta e será 

aplicada naquelas situações em 
que as limitações de reprodução 

impeçam a versão principal. Admite-
se, excepcionalmente, a utilização de 

outra cor se essa for a única cor no 
processo de impressão.
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APLICAÇÕES 
SOBRE FUNDOS
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A marca da Oncoleste pode ser 
aplicada sobre fundos claros 

ou escuros, respeitadas as 
considerações ao lado.
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APLICAÇÕES 
SOBRE IMAGENS

Manual de uso da marca

A marca da Oncoleste pode ser 
aplicada sobre fotos e ilustrações, 

mas deve utilizar quadro de 
fundo nas proporções da área 

de proteção conforme a página 6 
deste manual.

EGESTAS IMPERDIET
Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue 

ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris. 
Suspendisse a pharetra urna. 
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APLICAÇÕES 
SOBRE IMAGENS

EGESTAS 
IMPERDIET

Nunc tincidunt, elit non cursus 
euismod, lacus augue ornare 

metus, egestas imperdiet nulla 
nisl quis mauris. Suspendisse 

a pharetra urna. 
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A marca da Oncoleste pode ser 
aplicada sobre fotos e ilustrações, 

mas deve utilizar quadro de 
fundo nas proporções da área 

de proteção conforme a página 6 
deste manual.
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EGESTAS 
IMPERDIET
Nunc tincidunt, elit non 

cursus euismod, lacus 

augue ornare metus, 

egestas imperdiet 

nulla nisl quis mauris. 

Suspendisse a pha urna. 

APLICAÇÕES 
SOBRE IMAGENS

Manual de uso da marca

A marca da Oncoleste pode ser 
aplicada sobre fotos e ilustrações, 

mas deve utilizar quadro de 
fundo nas proporções da área 

de proteção conforme a página 6 
deste manual.
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OncOleste

Não mudar as proporcões 
dos elementos

Não aplicar como marca 
d’água

Não alterar a tipologia

Não aplicar em outline

Não desalinhar os 
elementos

Não aplicar diretamente 
sobre foto ou fundos 
complexos

Não rotacionar

Não alterar cores

Não distorcer

USO 
INDEVIDO
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A marca da Oncoleste 
não deve ser mostrada 
em cores alternativas, 

com bordas adicionais ou 
textos distorcidos. 
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TIPOGRAFIA
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A família tipográfica utilizada para 
a marca da Oncoleste é a Sigvar-

Serial ExtraLight.

Para demais textos de apoio 
(anúncios publicitários, cartas, 

endereços de papelaria 
institucional, títulos e textos 
de formulários, etc.), a fonte 
preferencial é a Open Sans.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Sigvar-Serial ExtraLight

Open Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Versão para impressão gráfica
PALETA CMYK

C=15 M=0 Y=20 K=0 R=226 G=268 B=217C=100 M=75 Y=0 K=0 R=0 G=72 B=153

C=55 M=0 Y=45 K=0 R=125 G=196 B=163C=75 M=30 Y=0 K=0 R=49 G=146 B=208

C=75 M=15 Y=55 K=0 R=55 G=159 B=135

Versão para telas e monitores
PALETA RGB

CORES DA MARCA

As cores que identificam a 
marca devem ser aplicadas 

conforme as escalas 
apresentadas em CMYK (para 

aplicações em impressos) 
e RGB (para aplicações em 

telas e monitores). 
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