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PARECER

REFERENTE À ESCOLHA DO TROFÉU COMEMORATIVO DE 25 ANOS DA FUNETEC-PB.

A Comissão Julgadora elegeu a proposta "Opção 1 - Troféu e marca FUNETEC-PB",

em anexo, como vencedora do concurso. A proposta atende às condições básicas de participação e

apresentação definidas no edital. Os elementos compositivos utilizados fazem referência aos 25

anos da FUNETEC e a releitura das mãos, criada para trazer a sensação de suporte, alia-se ao

conceito de colaboração e apoio proposto no edital como fundamentos da instituição ao longo dos

seus 25 anos de história.

A Opção 1 resgata e reinterpreta, de maneira criativa, elementos da marca da FUNETEC,

como as mãos e as folhas, em composição ativa (diagonal ascendente), conseguindo transmitir,

além do conceito estipulado de colaboração, dinamismo e força. Desta forma, a marca se

apresenta de maneira distintiva e adequada ao objetivo proposto deste concurso, sendo assim o

melhor projeto submetido a este certame.

Sem mais, a comissão de avaliação agradece a oportunidade de contribuir nesse

concurso e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou novas parcerias.

João Pessoa, 14 de outubro de 2022.
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Introdução

O presente projeto foi desenvolvido afim de participar do concurso que 

visa homenagear os 25 anos de existência da FUNETEC-PB - Fundação de 

Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba, que é uma instituição de 

direito privado, sem fins lucrativos. 

A proposta de identidade tem como requisito obrigatório apresentar o 

número 25 aliado ao conceito de colaboração/apoio.
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1. Logo

1.1 Movimento

1.3 Apoio

1.2 Funetec

Versão Simpli�cada

Fazendo referência aos 25 anos, evoluir e 
crescer a identidade possui uma leitura em 
movimento ascendente.

Trazendo elementos gráficos presentes na 
identidade atual da FUNETEC, a ideia é criar 
harmonia com a logo utilizada pela 
instituição.

As mãos, também presentes na identidade 
da FUNETEC, ganharam uma releitura mais 
intensa, firme e moderna. Sua presença 
dentro dos 25 anos também cria a sensação 
de envolvimento, suporte e presença, que é 
reforçada pelo traço realista do desenho.

Essa versão não apresenta o subtítulo 

Móveis Planejados.

25++

A N O S
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1. Logo

1.4 Elementos & Composição

Formatos disponíveis

.pdf | .png | .ai |

2

Aplicada com leveza e modernidade. A 
leitura gera movimento, tornando a marca 
altiva e encorajadora para o observador.

Com linhas precisas, a tipografia utilizada 
como base foi a Gilroy, uma família 
tipográfica moderna e sem serifa com alta 
legibilidade.

2
1

2) Logo Tipo

1) Simbolo

Área total do símbolo na proporção 1:1

Logotipo utilizada pela identidade atual da instituição.

3) Redução

Menor tamanho para redução 15 mm.

1

1 3
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1. Logo

1.5 Grid & Respiração
É importante manter as marcas corporativas 
livres de quaisquer outros elementos 
gráficos. 

A área de respiração foi estabelecida em 
torno da marca. Esta área indica o quanto 
mais próximo qualquer outro elemento 
gráfico ou mensagem pode ser posicionado 
em relação à marca. Independente da 
aplicação, é importante que nada interfira 
nesse espaço.
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1.6 Versões
Logo e suas composições.

Sua leitura vertical e horizontal com a 
presença da identidade completa da 
instituição e a versão com logo 
comemorativa e tipografia.
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1. Logo



CMYK  
75 - 16 - 1 - 0

RGB 
7 - 164 - 222

HEX 
#07a4de

CMYK  
88 - 51 - 12 - 1

RGB 
10 - 108 - 166

HEX 
#0a6ca6

CMYK  
93 - 63 - 0 - 0

RGB 
13 - 91 - 167

HEX 
#0d5ba7

Azul
Vivo

Azul
Compacto

Azul

2. Paleta
de Cor

A cor usada na identidade é a Azul, presente 
na logo da instituição. Uma paleta de cores 
análogas surge para agregar a comunicação e 
as composições focais da marca em materiais 
on e offline.
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Aplicações
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3. Aplicações

3.1 Papelaria

Atenção

Todas as aplicações presentes nesse manual
servem como guia para o uso em materiais
sugeridos. Cada novo caso de uso deve ser 
analisado e validade de acordo com o conceito,
o material e a que se destina.
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3. Aplicações

3.2 Troféu

Atenção

Todas as aplicações presentes nesse manual
servem como guia para o uso em materiais
sugeridos. Cada novo caso de uso deve ser 
analisado e validade de acordo com o conceito,
o material e a que se destina. Para repetição
utilizar o material em vetor(.ai) da marca.

Produzido em acrílico com recorte a laser, 
pintura automotiva e base em mdf 
envelopado.

Sustentação em acrílico com acabamento 
jateado. Na parte da sustentação possui área 
para acréscimo de informações e/ou o 
logotipo em adesivo.



200 mm

168 mm

286 mm

30 mm

3. Aplicações

3.3 Troféu Vista

Atenção

Todas as aplicações presentes nesse manual
servem como guia para o uso em materiais
sugeridos. Cada novo caso de uso deve ser 
analisado e validade de acordo com o conceito,
o material e a que se destina. Para repetição
utilizar o material em vetor(.ai) da marca.

Desenho para recorte das peças do troféu.
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