GUIA PARA APLICAÇÃO DE MARCAS / FCC

ORGANIZAÇÃO
Os logotipos estão separados nas seguintes pastas, disponíveis no link: bit.ly/logosfcc
01 - Casa/Projeto + SOL + GOV
Todos os materiais gráficos desenvolvidos por casas da FCC, devem conter além do logotipo da casa (museu, biblioteca etc.), também os
logotipos da FCC e do Governo do Estado + Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Os logos estão disponíveis em 3 versões:
colorido, preto e branco.
02 - Colorido
Logotipo da casa/projeto em sua versão preferencial (colorida).
03 - Preto
Logotipo da casa/projeto em preto para peças gráficas em P&B ou materiais cuja arte gráfica exija essa forma de aplicação ou para resolver
problemas de contraste sobre fundos coloridos.
04 - Branco
Logotipo da casa/projeto em branco para peças gráficas em P&B ou materiais cuja arte gráfica exija essa forma de aplicação ou para resolver
problemas de contraste sobre fundos escuros ou coloridos.
FORMATOS DE ARQUIVO
Todos os logotipos estão disponibilizados em 4 formatos de arquivo:
PNG - Baixa resolução para uso em Word, Power Point, Excel, internet e afins
CDR - Vetorial - Corel Draw 13
AI - Vetorial - Adobe Illustrator CS6
EPS - Vetorial - Código Livre
OBSERVAÇÕES
- Não esticar ou achatar os logotipos.
- Não alterar cores (utilizar somente as versões fornecidas).
- Respeitar o contraste em aplicações sobre fundos coloridos e imagens.
- Se as versões em preto e branco não forem suficientes para respeitar o contraste ideal, aplicar logos sobre caixa (box) branco.
- Em aplicações com múltiplos logotipos (apoiadores, realizadores, patrocinadores), respeitar sempre a proporcionalidade entre os logos.

ORDEM DE APLICAÇÃO DOS LOGOTIPOS
Instituições superiores hierarquicamente devem ser posicionadas à direita.
Ex.: Empresas (Apoiadores) -> Fundação Catarinense de Cultura -> Governo do Estado & Secretarias -> Governo Federal
Exemplo 1 - somente instituições da esfera estadual
Patrocínio:

LOGO
EMPRESA X

Apoio:

Realização:

LOGO
EMPRESA Y

Exemplo 2 - participação conjunta de instituições da esfera federal, como por exemplo, uma parceria com o MinC
Patrocínio:

LOGO
EMPRESA X

Apoio:

LOGO
EMPRESA Y

Realização:

MANUAIS DE IDENTIDADE VISUAL
Disponíveis para download nos links:
Fundação Catarinense de Cultura - FCC
bit.ly/manual-marca-fcc
Governo do Estado de Santa Catarina
bit.ly/manual-marca-governo-sc

ARQUIVOS DOS LOGOTIPOS PARA DOWNLOAD NO LINK:
bit.ly/logosfcc

