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  A Assessoria de Comunicação – Ascom da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB) tem buscado padronizar a
identidade visual da instituição, difundindo, prioritariamente, as
cores do nosso brasão e da nossa bandeira. 

  O objetivo desta comunicação é formalizar e apresentar o
brasão oficial da UFPB, bem como estabelecer critérios para a
sua utilização em peças de comunicação, sejam elas impressas
ou eletrônicas.

  O brasão integra o patrimônio imaterial e intangível da
Universidade. Ele traz a história da Universidade Federal da
Paraíba consigo e a representa em todos os locais e em todas
as suas aplicações.

    Por isso é fundamental o seu uso correto, conforme constam
nos documentos mais antigos da UFPB.

O brasão oficial da UFPB é este:



    No entanto, este comunicado, junto com o trabalho que vem
sendo realizado pela Assessoria de Comunicação da Reitoria,
tem o intuito de informar toda a nossa comunidade
universitária sobre o uso correto do brasão, das cores, enfim,
da marca e da identidade visual da UFPB, fazendo com que
essas versões não oficiais do brasão sejam substituídas pelo
brasão que está disponível no site oficial da UFPB, para que
tenhamos na instituição a unicidade de seu brasão.

  A Ascom UFPB utiliza versões do brasão em contornos (P&B)
em suas produções, disponibilizando seu envio mediante a
solicitação  via e-mail justificando a devida aplicação.

   Sabemos que, devido à falta da formalização de um manual
de identidade visual da  Universidade e de seu brasão, ao longo
do tempo surgiram diversas versões do símbolo.

Exemplo de brasões incorretos.



  O uso do brasão seguindo os padrões estabelecidos é
fundamental para manter a sua unidade e identidade visando
a preservação da imagem da Universidade Federal da Paraíba
de uma maneira única, clara e correta.

  Dessa forma conseguiremos que a identidade da UFPB
chegue da maneira correta, com qualidade e que, assim, ela se
fortaleça ainda mais, comunicando bem a todos os públicos.

     Sabemos que este é um trabalho coletivo e que será feito
dia a dia, por todos nós. Desta forma, solicitamos que, a partir
deste conhecimento, possamos proceder desde já com as
modificações, seja nas páginas, sites, publicações em redes
sociais, cartilhas, e-mails e impressos, de agora em diante.

ONDE ENCONTRAR? 

     O brasão oficial está em nosso site (www.ufpb.br), neste link. 

     O endereço é www.ufpb.br/ufpb/contents/imagens/brasoes

     E a sua história também consta em nosso site, em: 
www.ufpb.br/ufpb/menu/institucional/apresentacao/brasao-
d2019armas

http://www.ufpb.br/
https://www.ufpb.br/ufpb/contents/imagens/brasoes
https://www.ufpb.br/ufpb/menu/institucional/apresentacao/brasao-d2019armas
https://www.ufpb.br/ufpb/menu/institucional/apresentacao/brasao-d2019armas


INVERTER DISTORCER

   O brasão precisa se manter íntegro, não podendo ser
alterada sua cor, nem ter acrescentados elementos à sua
estrutura, não sendo permitido seu redimensionamento
(achatado, esticado, distorcido), ou inclinado (rotacionado) etc. 

USOS PROIBIDOS DO BRASÃO
OFICIAL DA UFPB

ROTACIONAR MODIFICAR AS CORES



FOTOS

   Lembramos que em nosso site disponibilizamos fotos de
todos os Campi e de todos os Centros de Ensino. Está localizado
em “UFPB em Fotos” 

     Essas fotos podem ser usadas por todos que fazem a UFPB
e pela imprensa em geral desde que citem a sua autoria e que
não sejam feitas modificações nem aplicações de filtros nas
fotos.

    Respeitando a legislação dos Direitos Autorais, todas as
fotos em nosso site têm o nome do fotógrafo citado e sempre
que elas forem utilizadas devem - obrigatoriamente - constar o
nome do seu autor da seguinte forma (exemplo):

Foto: Angélica Gouveia.   Foto: Oriel Farias.
 

https://www.ufpb.br/ufpb/contents/galeria-de-fotos


  Solicitamos que divulgações de eventos, ações, posts e
publicações em redes sociais tenham as marcações da página
UFPB nas referidas redes. 

  Caso desejem o compartilhamento dessas publicações, é
preciso marcar a UFPB no post (no caso do Instagram marcar
na imagem mesmo).

    Além disso, é ideal que enviem, antecipadamente, um e-mail
para ascom@reitoria.ufpb.br solicitando a divulgação, pois
dependendo do volume de marcações ou publicações no dia, a
postagem pode não ser vista.

 As nossas redes sociais oficiais são:

INSTAGRAM, FACEBOOK E TWITTER

Instagram: @ufpb.oficial

Facebook: UFPB Oficial

Twitter: @UFPBoficial

https://www.instagram.com/ufpb.oficial/
https://pt-br.facebook.com/UFPBoficial/
https://twitter.com/UFPBoficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


O BRASÃO DE ARMAS

   O Brasão d’Armas da Universidade Federal da Paraíba foi
concebido como fator de identificação, elaborado a partir de
elementos da história, geografia e tradições paraibanas. 

     ARMAS

     ESCUDO – Em estilo português boleado.
   CAMPO – Campo de azul, semeado de besantes de prata.
Sobre o campo uma flor-de-lis de ouro, estendida e chantada,
sobre três filetes ondados de prata, em banda.

     DESCRIÇÃO

   OS BESANTES – Os círculos de prata sobre o campo azul
aludem à padroeira da Paraíba, Nossa Senhora das Neves.
Simbolizam o milagre realizado por ela ao fazer nevar sobre
uma colina, no dia 5 de agosto, em pleno verão europeu, para
sinalizar o local onde deveria ser edificada uma basílica.
    A FLOR-DE-LIS – Traduz-se como o símbolo da pureza e da
riqueza maior do conhecimento humano, obtidos através do
ensino superior.



   AS BANDAS ONDADAS – Indicam o Rio Paraíba, os meandros
do seu leito, representado assim: o Alto Paraíba, desde o seu
nascedouro no planalto caririzense; o Médio Paraíba, no declive
da zona intermediária da Serra da Borborema, e o Baixo
Paraíba, desde a região do Curimataú até a foz do seu estuário,
ao desaguar no oceano.
   AS INSÍGNIAS – Três fachos de ouro acesos, representando o
ensino, a pesquisa e a extensão.
  O LEMA – Em letras de ouro, sobre um mistrel de azul, a
expressão em latim SAPIENTIA AEDIFICAT alude aos benefícios
do conhecimento na formação dos indivíduos e na construção
da sociedade. Inspira-se em antiga inscrição existente na
fachada do prédio do Curso Regular de Humanidades, onde,
posteriormente, funcionaria a Faculdade de Direito.
REFERÊNCIAS
   Autoria do brasão: beneditino Paulo Lachenmayer, OSB, do
Mosteiro de São Bento, da Bahia;
    Autoria do lema: professor Afonso Pereira;
    Fonte da descrição: professor Nivalson Miranda.

O BRASÃO DE ARMAS



A nossa equipe da Ascom UFPB está à disposição
para esclarecer quaisquer dúvidas.

Pelo nosso canal via Google Meet disponibilizado no
site da UFPB na aba - Fale com a Assessoria de

Comunicação 
E pelo telefone (83) 3216.7496, além do e-mail

ascom@reitoria.ufpb.br

https://www.ufpb.br/ufpb/contents/paginas/fale-com-a-assessoria-de-comunicacao
mailto:ascom@reitoria.ufpb.br

