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Para expressar seu papel de tradição e liderança 
na área de ensino em Santa Catarina e traduzir a 
constante evolução, a ASSOCIAÇÃO 
EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS/IELUSC 
apresenta seu manual de identidade visual.

O objetivo é estabelecer um sistema integrado de 
especificações da marca que compreende 
normas e critérios, cores e fontes, que servem 
para guiar todas as aplicações identificadas pelo 
BOM JESUS/IELUSC.

Através deste manual estamos oficializando o 
novo descritivo da marca.

Aqui você vai encontrar uma descrição completa 
sobre estes elementos que compõem o código 
gráfico da identidade visual da marca BOM 
JESUS/IELUSC e uma orientação adequada sobre 
como aplicá-la em diferentes situações. O código 
gráfico do BOM JESUS/IELUSC compreende: 
Logotipo, Alfabeto Padrão, Cores Institucionais, 
Assinatura Institucional e Aplicações.

Os padrões e as normas de utilização aqui 
apresentados indicam como veicular os 
elementos do código gráfico em diversas 
situações. Observar estes princípios que 
compõem a unidade visual da nossa marca é 
fundamental para consolidar cada vez mais a 
identidade do BOM JESUS/IELUSC.
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Cores: 4x0
Papel: Alvura 120g
Acabamento: faca de corte + colagem
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Papel carta

Formato: 21x29,7cm
Cores : 4x0
Papel: Alvura 90g
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DIN Alternate Bold
10 pt

DIN Alternate 
10 pt

DIN Alternate / Bold 
7 pt
C:100  M:80  Y:0  K:10
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Uso secundário

Uso preferencial
Identificadora prioritária da instituição, a assinatura BOM JESUS/IELUSC deve ser 
veiculada preferencialmente sobre fundo branco em dois tons de azul - claro e escuro.

A utilização da assinatura em outras versões cromáticas é descrita nas páginas 
subsequentes deste manual.

O alinhamento, a distância e a proporção dos elementos da assinatura BOM JESUS/ 
IELUSC são fixos e devem ser sempre mantidos de acordo com os exemplos 
mostrados. 

Utilizar esta aplicação apenas em situações remotas, tais como; 
lápis, canetas, totens, etc. em que o espaço seja restrito e horizontal
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Área de Proteção da Marca

Sempre que a assinatura da marca BOM JESUS/IELUSC estiver sendo veiculada em 
conjunto com outros elementos gráficos que possam interferir na percepção de seu 
desenho, como fundos, textos ou outras marcas, é fundamental manter uma área de 
proteção em torno dela. Deve ser mantida uma faixa invisível de isolamento ao redor 
da marca Bom Jesus IELUSC, com base na altura das letras do logotipo, conforme o 
exemplo.

O grid construtivo da marca é uma ferramenta de apoio técnico na reprodução manual 
da marca BOM JESUS/ IELUSC, seu objetivo é evitar distorções em seu formato 
e proporções.
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Grid Construtivo da Marca Bom Jesus IELUSC
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Unidade Centro
Rua Princesa Isabel, 438, Centro • Cep 89201-270 • Joinville, SC, Brasil. 

+55 47 3026 8000 • ielusc@ielusc.br • www.ielusc.br

Nome Sobrenome
Cargo

nome@ielusc.br • +55 47 3026 0000

DIN Alternate
7 pt

DIN Alternate
7 pt

DIN Alternate Bold
7 pt

DIN Alternate Bold
7 pt

4,6 cm1,95 cm

9 cm

5 cm

Cartão de visitas

Formato: 9x5 cm
Papel: Couche Fosco 300g
Cores : 4x4

Papelaria
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Identificadora prioritária da empresa, a assinatura BOM JESUS/IELUSC com box deve 
ser veiculada preferencialmente sobre fundo branco em dois tons de azul - claro e 
escuro.

A cor do slogan deve ser sempre igual à do azul mais escuro. A utilização da assinatura 
em outras versões cromáticas é descrita nas páginas subsequentes deste manual.

O alinhamento, a distância e a proporção dos elementos da assinatura BOM JESUS/ 
IELUSC são fixos e devem ser sempre mantidos de acordo com os exemplos 
mostrados. Para reprodução das assinaturas, utilizar os arquivos digitais originais.

Uso preferencial com box

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA
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Estes são outros exemplos da aplicação incorreta da assinatura BOM JESUS/IELUSC.
Jamais utilize a marca diretamente sobre fundos ou imagens coloridas, que dificultem 
a leitura.

Usos incorretos - Aplicações sobre cores

Em casos restritos, autoriza-se a aplicação da marca SOMENTE quando existir uma 
área de proteção, conforme exemplos apresentados abaixo.
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Grid Construtivo da Marca Bom Jesus IELUSC com box

Área de Proteção da Marca com box

Sempre que a assinatura da marca Bom Jesus IELUSC com box estiver sendo 
veiculada em conjunto com outros elementos gráficos que possam interferir na 
percepção de seu desenho, como fundos, textos ou outras marcas, é fundamental 
manter uma área de proteção em torno dela. Deve ser mantida uma faixa invisível de 
isolamento ao redor da marca Bom Jesus IELUSC, com base na altura das letras do 

O grid construtivo da marca é uma ferramenta de apoio técnico na reprodução manual 
da marca Bom Jesus IELUSC, seu objetivo é evitar distorções em seu formato 
e proporções.
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Abaixo estão alguns exemplos da aplicação incorreta da assinatura BOM 
JESUS/IELUSC. É necessário que haja muito cuidado no uso da marca. Recomenda-se 
seguir obrigatoriamente os padrões descritos anteriormente para garantir a 
identidade visual BOM JESUS/IELUSC.

Usos incorretos

Nunca expandir, condensar
ou inclinar a marca.

Nunca alterar a cor parcial ou
total da marca.

Nunca utilizar famílias de fontes diferentes
das descritas neste manual e alterar proporções
já estabelecidas da marca.

Nunca sobrepor elementos à
marca ou a marca sobre elementos,
dificultando a leitura.

A marca poderá ser aplicada na versão
vertical mas nunca no sentido descendente
de sua leitura.

Não inclinar a marca.

BOM JESUS
IELUSC

20



Limite de redução
A marca BOM JESUS/IELUSC deve ser veiculada em tamanho adequado, a fim de 
garantir sua legibilidade.

O logotipo BOM JESUS/IELUSC de aplicação preferencial não deve ser aplicado com 
largura inferior a 1 centímetro.

E o logotipo BOM JESUS/IELUSC de aplicação secundária não deve ser aplicado com 
largura inferior a 1,8 centímetro.

O logotipoBOM JESUS/IELUSC com box não deve ser aplicado com largura 
inferior a 2,6 centímetros.

1 cm

2,6 cm

1,8 cm

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA
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Este box foi desenvolvido para abrigar informações secundárias que se relacionam 
com a instituição como títulos, assuntos, áreas da instituição, etc.
Veja alguns exemplos:

Texto do box

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

VESTIBULAR
SIMPLIFICADO

ACADEMIA
BONJA

10



ENSINO
MÉDIO

PUBLICIDADE
E PROPAGANDA

FEIRA DE
CIÊNCIAS
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Para obter máxima unidade e homogeneidade visual, reforçando a imagem da BOM 
JESUS/IELUSC, definiu-se um alfabeto, de uso obrigatório em todas as manifestações 
visuais de caráter institucional e promocional da marca.

Em aplicações visuais do BOM JESUS/IELUSC, como publicações, anúncios, 
patrocínios, novos seguimentos e outros, utilizar a fonte principal em títulos e 
destaques de texto. 
Podem ser utilizadas ainda as fontes complementares para melhor leitura 
e diagramação de textos.

Tipologia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ;:?!,.{}[]$@%&*

DIN-Black
Fonte para ser utilizada em

chamadas publicitárias e tópicos
que exigem destaques.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ;:?!,.{}[]$@%&*

DIN Medium
Fonte indicada para informações, tópicos e 

sub-tópicos que exigem diferenciação 
dos textos destaques. tais como:

textos em geral, explicações técnicas,
razão social, endereços e outros dados.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ;:?!,.{}[]$@%&*

DIN Light
Fonte indicada para informações, tais como:

textos em geral, explicações técnicas,
razão social, endereços e outros dados.
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Aplicação positiva e negativa da marca

Aplicação em escala cinza, positiva e negativa da marca com box na horizontal

colorido positivo 1 colorido negativo 1

Escala cinza positiva

colorido negativo 2 *

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

Aplicação positiva e negativa da marca

Colorido positivo PB negativoPB positivoVersão negativo

Colorido positivo 1 cor negativo1 cor positivo PB positivo

1 cor positivo

PB positivo

Aplicação positiva e negativa do ícone

Escala cinza negativa

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

PB positiva PB negativa

A marca BOM JESUS/IELUSC foi desenvolvida para ser aplicada especificamente 
sobre fundos que preservem sua originalidade, na versão positiva ou negativa. Em 
casos específicos onde a legibilidade da marca é comprometida devido a elementos ou 
cores da imagem de fundo, deverá ser criada uma proteção para que a marca não sofra 
alterações.

Aplicações sobre fundos
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* Utilizado apenas sobre fundo PANTONE 2748 CVC, C:100  M:80  Y:0  K:10 ou R:26 G:69 B:143
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Versão monocromática com retícula

A versão monocromática da marca deve ser utilizada quando houver restrição de 
cores em sua reprodução. Em qualquer destes casos deve-se atentar para a 
legibilidade dos elementos da assinatura e zelar pela qualidade de seu desenho. O 
emprego das versões de uso restrito deve ser obrigatoriamente orientado e aprovado 
pelo departamento de marketing ou agência responsável pela comunicação do BOM 

Escala cinza positiva

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

1 cor | retícula a -50% das cores da marca

Escala cinza negativa

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

Aplicação positiva e negativa da marca com box na vertical

colorido positivo 1 colorido negativo 1 colorido negativo 2 *

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL

LUTERANA

PB positiva PB negativa

1 cor | 50%
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Versão monocromática sem retícula

Estas aplicações da assinatura BOM JESUS/IELUSC devem ser utilizadas quando o 
sistema de reprodução da marca apresentar restrições no uso de cores e retículas, 
tais como Fax, serigrafia, alto ou baixo relevo, gravações em hot stamping ou ainda 
soluções tridimensionais em concreto, madeira, metal, acrílico, imagens holográficas

1 cor | positivo 1 cor | negativo

1 cor | positivo 1 cor | negativo
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As cores institucionais são aquelas utilizadas na reprodução da assinatura BOM 
JESUS/IELUSC. Para padronizar os materiais impressos foi definida uma paleta de 
cores que preserve a identidade da marca nos diferentes sistemas de reprodução de 
cores.
Para a confecção de materiais não-impressos e no caso de utilização de outros tipos de 
tinta que não off-set, deve-se procurar a máxima aproximação visual possível das 
cores institucionais. Para visualização da marca Bom Jesus IELUSC em processo 
digital, usar os padrões PANTONE, CMYK e RGB conforme descrições abaixo.

Padrão cromático

Para aplicações específicas, a paleta cromática BOM JESUS/IELUSC ainda prevê a 
utilização das cores institucionais em gradiente, conforme as especificações abaixo:

C:100  M:80  Y:0  K:10

R:26 G:69 B:143

C:80  M:40  Y:0  K:0

R:52 G:128 B:147

*Pantone é marca registrada da Pantone Inc.
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PANTONE 2758 C

PANTONE 280 U

C:100  M:80  Y:0  K:10

R:26 G:69 B:143

PANTONE 279 C

PANTONE 279 U

C:80  M:40  Y:0  K:0

R:53 G:135 B:199

PANTONE 656 C

PANTONE 656 U

C:10  M:5  Y:0  K:0

R:224 G:231 B:245


