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MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

Logotipo
Versão Vertical
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Logotipo
Versão Horizontal
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Logotipo
Versões Monocromáticas
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MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

O novo símbolo da NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY
é a nuvem. Representa a promessa da escola enquanto espaço 
de possibilidades, de expansão e de transformação. Desdobra-se 
num sem fim de representações: universo científico e tecnológico, 
potencial de cada um, interação entre as pessoas, fusão 
do conhecimento, criação de ideias, expansão para a sociedade,
natureza livre e dinâmica, cultura aberta e envolvente.

A nuvem é o elemento diferenciador que não pode 
ser desintegrado do logotipo em qualquer circunstância. 

A Nuvem
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É OUTRA DIMENSÃO 
ANOTHER DIMENSION 
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MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

Assinatura

A assinatura da NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY parte do conceito 
de dimensão. Dimensão física: o maior Campus de Portugal; Dimensão intelectual: 
uma oferta diferenciadora que combina a inovação das ciências e engenharias; 
Dimensão emocional: uma experiência única.
A assinatura pode ser usada alocada ao logótipo, como poderemos 
ver nas páginas que se seguem, ou independente do mesmo. 
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As cores da NOVA SCHOOL 
OF SCIENCE & TECHNOLOGY
fazem parte do património 
histórico da marca. 
O logotipo vive apenas 
na cor principal e versões 
monocromáticas e as cores 
secundárias servem 
de complemento a toda 
a comunicação.

08MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

20
20

Cores
SECUNDÁRIASPRINCIPAL

Blue
Education
CMYK 91 53 0 0
PANTONE 660C
NCS S 2060-R90B

Light Blue
Innovation
CMYK 70 1 12 0
PANTONE 631C
NCS S 1050-B10g

Black
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
PANTONE BLACK
NCS S 9000-N

Green
Research
CMYK 67 0 82 0
PANTONE 802 C
NCS S 0560-G 10Y

Print Print Print Print

PRINCIPAL para textos 
em plataformas digitais PRINCIPAL DIGITAL

Blue
Education
RGB 0 73 219
#0049db

Light Blue
Innovation
RGB 48 208 216
#30d0d8

Green
Research
RGB 43 191 92
#2bbf5c

Background Digital Digital Digital

Blue
Education
RGB 0 128 255
#0080ff

Logo Digital

PRINT

DIGITAL



FUTURA LIGHT

FUTURA REGULAR
FUTURA MEDIUM
FUTURA BOLD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

Tipografia
A fonte tipográfica da NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY
parte da tipografia base da Universidade Nova de Lisboa. 
A Futura é a fonte escolhida para o logotipo e comunicação da marca.

Aa9
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”#$%&/()=?*
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MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

As margens de segurança definem a distância mínima a que o logotipo deve ser 
usado na página ou face a outros elementos. As regras definidas devem ser 
cumpridas sempre, de forma a garantir qualidade de impressão e legibilidade.

Margens de Segurança
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As margens de segurança definem a distância mínima a que o logotipo deve ser 
usado na página ou face a outros elementos. As regras definidas devem ser 
cumpridas sempre, de forma a garantir qualidade de impressão e legibilidade.

Margens de Segurança
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MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

Nesta página, apresentamos várias formas de utilização incorreta do logotipo que 
não podem ser usadas sob qualquer circunstância. O logotipo deve seguir com 
exatidão as regras estipuladas nas páginas anteriores.

Utilizações Incorretas

Substituir a Nuvem
por outro elemento:

Alterar as cores:

Partir o brandname: Distorcer o logotipo: 

Aplicar efeitos: Usar outra fonte tipográfica:
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Utilização sobre fundos
De cor
Para os fundos de cor institucionais, o logotipo deve seguir as conjugações cromáticas a baixo 
regradas. Para todos os outros fundos de cor, o logotipo deve aparecer nas suas versões 
negativa e positiva, conforme esteja sobre fundos de cor escuros ou claros, respetivamente.
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MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

Print 
Logo vertical

Para a correta reprodução impressa do logo, este manual contempla 
3 versões principais do logo com 3 dimensões diferentes consuente as necessidades. 
Estão disponíveis na pasta dos logos juntos do mini kit de normas.

Imprensas, cartazes, comunicação 
de rodapé pequenas e peças 
médias vde merchandising

de 85mm a 225mm 

PARA FORMATOS MÉDIOS

Versão 2

de 225mm a 600mm 

Roll-ups, bandeiras, cartazes grande formato
e peças grandes de merchandising

PARA FORMATOS GRANDES

Versão 3

Estacionário, comunicação 
de rodapé e peças pequenas
de merchandising

de 25mm a 85mm 

PARA FORMATOS PEQUENOS

Versão1
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Digital/Web
Logo vertical

Para a correta reprodução no ecrã do logo, 
este manual contempla uma única versão do logo. 
Está disponível na pasta dos logos junto 
do mini kit de normas.

NOTA IMPORTANTE
Devido a complexidade gráfica do logo, 
é recomendado o uso de ficheiros em png, 
que mantém um ratio nativo de lossless 
sem perda de informação e em vários tamanhos 
diferentes para serem usados case by case. 
Como logo no site em pequeno, como 
banner em média, tamanho médio ou 
num tamanho XL para outros usos.
 
No caso de ser usado em outros tipos de materiais 
como vídeos e animações, aqui é recomendado 
o uso do formato EPS vetorial visto que não interfere 
com o peso final da composição renderizada.

Todo tipo de aplicação em ecrã

de 50px a 350px 

FORMATO ÚNICO

15

20
20
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Formato especial
para print
Logo vertical

Este mini kit de normas prevê uma versão”extra small” do logo 
para formatos excecionais de forma a assegurar a correta repodução 
do logo em peças pontuais.
Está disponível na pasta dos logos junto 
do mini kit de normas.  

Aplicação em canetas, 
porta-chave ou cartão de visita

<15mm 

PARA FORMATOS EXTRA SMALL 
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