
GUIA DE IDENTIDADE VISUAL
Manual de Identidade Padrão de Comunicação Digital



APRESENTAÇÃO

Garantir a melhor relação entre a comunidade e a Unilab é um compromisso que envolve múltiplos aspectos. 

Dentre estes, a comunicação surge como peça fundamental, e a identidade visual de uma instituição adquire a 

complexa tarefa de ser a linha de frente neste contato.

Dada a importância cada vez maior do mundo virtual, a Assessoria de Comunicação da Unilab, em parceria 

com a Diretoria de Tecnologia da Informação, desenvolveu este Guia visando prover bases e diretrizes a serem 

observadas durante a construção de sites e homepages, sejam de eventos ou particulares, ligados à instituição 

para garantir a relação harmoniosa e facilitar a compreensão do público desta ideia de conjunto e possibilitar 

o acesso a informação desejada com praticidade.

O Manual de Identidade Padrão de Comunicação Digital descreve a disposição e organização dos diversos 

itens que devem compor os sites, atentando para as estruturas a serem seguidas, além de peculiaridades e 

exigências nomeadas por lei para órgãos federais, responsividade e acessibilidade digital.



VISÃO GERAL

TO
PO

CE
N

TR
O

BA
SE

BARRA DE IDENTIDADE PADRÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL FEDERAL

ATALHOS DE ACESSIBILIDADE

CABEÇALHO

MENU PRINCIPAL

ÁREA DE CONTEÚDO

Conteúdo
secundário

Conteúdo
primário
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CRÉDITOS

Independentemente da quantidade de conteúdo de um 

site ou portal, recomenda-se que somente as 

informações mais relevantes fiquem em um primeiro 

plano de exposição. Desta forma, evita-se a poluição 

visual, principalmente na página inicial, que dificulta a 

busca por informações.

Deve-se buscar a navegação com o mínimo de cliques 

possíveis para não desestimular o usuário. Itens de 

importância menor poderão ser adicionados como 

conteúdo secundário.

Dentro das diferentes possibilidades para a 

personalização de sites, hotsites de eventos e páginas 

pessoais estabelece-se que, sob uma perspectiva geral, 

o esqueleto básico deve invariavelmente conter três 

partes: topo, centro e base.



TOPO

De acordo com a Instrução Normativa nº 8, de 19 de dezembro de 2014, todos os sites e/ou portais mantidos por órgãos ou

entidades da administração federal, deverão se adequar à Identidade Padrão de Comunicação Digital. Desta forma, os sites

e/ou portais deverão iniciar com a barra de Identidade Visual do Governo Federal.

Na parte superior de qualquer site ou homepage de instituições ligadas à esfera federal, a lei determina que constem, 

obrigatoriamente, a Barra de Identidade Padrão de Comunicação Digital Federal, os Atalhos para a Acessibilidade. Além 

destes elementos, este manual prevê nesta seção a colocação do Cabeçalho de Identificação da página, bem como a logo da 

Universidade de acordo com as diretrizes e ordenação abaixo:

1º) BARRA DE IDENTIDADE PADRÃO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL FEDERAL

Pelo Decreto Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, art. 47, todos os sites e/ou portais devem atender a critérios

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Um destes recursos é permitir que o usuário possa ir diretamente para uma área de seu interesse - a partir de atalhos.

2º) ATALHOS PARA A ACESSIBILIDADE



O Cabeçalho divide-se em duas partes. Deverá conter à esquerda a marca do setor ou a identificação do site ou evento a que se 

destina, com link para à página inicial. À direita, a logomarca da Unilab, redirecionando para a página inicial do portal da Unilab 

- em uma nova aba.

Considerando a eventualidade de haver outros setores ou níveis hierárquicos, estes seguem também à esquerda, posicionando o 

responsável pelo site - ou a identidade - no ínicio.

3º) CABEÇALHO DE IDENTIFICAÇÃO

Sistema de
Solicitações de
Serviços



O centro da página é o corpo do site. Compõem-se de um Menu Principal fixo para a navegação e uma Área de Conteúdo 

onde constarão as publicações, textos, vídeos e áudios.

Exibe uma listagem das principais categorias, com suas sub-categorias, link para a página inicial e um campo para pesquisa 

de conteúdo no site/portal

1º) MENU PRINCIPAL

CENTRO

Para fins de organização e facilidade na navegação e busca de informações, o Menu Principal ainda apresenta a possibilidade 

de conter submenus em diferentes níveis, que são exibidos de forma automática com o passar do mouse. Diferentemente do 

campo de busca, que deve ser clicado para ser ativado.
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2º) ÁREA DE CONTEÚDO

A Área de Conteúdo é onde se encontram as informações que tendem a ser modificadas a partir da navegação, com a 

possibilidade de conter uma área reservada para menus secundários (sidebar) ou outras informações referentes à página 

acessada ou itens constantes em todas as páginas do site.



BASE

Área reservada para logomarcas, contatos, endereços, principais links ou outros detalhes.

A Base representa a última parte da estrutura básica do site. É constituída de um Rodapé contendo informações gerais da 

página e seus responsáveis e os créditos de sua confecção.

1º) RODAPÉ INFORMATIVO

Destina-se a citar responsáveis pelo conteúdo do site, pelo desenvolvimento, utilização de uma ferramenta e afins.

2º) CRÉDITOS



OPEN SANS

ARIAL

TIPOGRAFIA

A fim de tornar a navegação agradável e de fácil 

leitura, priorizando a padronização e a harmonia das 

páginas ligadas à Universidade, tomamos por base a 

referência tipográfica utilizada nos sites do Governo 

Federal. Desta forma, somente duas fontes são 

utilizadas. São elas:

• Open Sans (Google Fonts)

• Arial



OPEN SANS ARIAL
TIPOGRAFIA

Em geral, a fonte Open Sans é utilizada em títulos 

de páginas, títulos de módulos (ou elementos que 

necessitem do uso de caixa alta) e links de 

navegação - itens de menu, links do cabeçalho 

(header), rodapé (footer), módulos, etc. - e textos 

secundários. 

A fonte Arial é utilizada em chamadas, linhas 

finas e textos corridos.

Em blocos de texto e entre parágrafos 

recomenda-se usar espaçamento entre linhas com 

pelo menos meio corpo da fonte utilizada.



CORES

Na expectativa de manter a percepção de unidade através de uma identidade visual bem definida, as páginas são pensadas a partir de uma cor base. 

Para definir a cor base de uma página deve-se observar critérios de característica e finalidade da página, além de buscar uma unidade dentro do setor 

ou instituto a que esta se referencia. A cor base sempre deve ser tomada a partir das cores da logo da instituição conforme demonstrado abaixo:

RGB

HEXADECIMAL (HTML)

R: 255
G: 200
B: 43

R: 238
G: 50
B: 53

R: 246
G: 34
B: 49

R: 133
G: 26
B: 34

R: 168
G: 208
B: 79

R: 55
G: 123
B: 191

R: 21
G: 146
B: 79

R: 18
G: 60
B: 100

R: 00
G: 00
B: 00

R: 255
G: 255
B: 255

FFC829 EE2F36 F58632 851922 A8D050 307BBF 159350 0E3C64 000000 FFFFFF



A variação e destaque entre os elementos, dá-se por diferenciação de tonalidades:

• Topo e Sidebar: tem a variação mais próxima da cor de fundo, geralmente uma cor clara;

• Barra para acessibilidade e Créditos - tem um tom mais saturado do que o Topo e o Sidebar;

• Menu e rodapé - tem um tom mais saturado do que a Barra para acessibilidade e Créditos;

• Os trechos em destaque na Barra para acessibilidade e no Menu, contém um tom ainda mais forte do que a anterior;

• Por fim, o hover (ação ao passar o ponteiro do curso) de alguns elementos trarão o tom mais forte da cor escolhida.

Exemplos:



ITENS  SECUNDÁRIOS

DESTAQUE

BOTÕES

A Área de Conteúdo oferece a possibilidade de criar um destaque 

com utilização de imagem estática ou um banner rotativo com até 

assuntos diferentes, com links para páginas internas.

Os botões são representados por retângulos com uma borda inferior, onde a borda traz uma cor mais saturada 

do que a do preenchimento - para causar uma sensação de relevo. Ao passar o ponteiro do mouse sobre o 

botão, o preenchimento recebe a cor presente na borda, removendo a borda inferior para causar uma sensação 

de profundidade. Ao pressionar o botão, o preenchimento recebe uma tonalidade mais forte/saturada.

Texto Texto

Botão normal Botão com hover

Texto

Botão pressionado



ALTO CONTRASTE

Para facilitar a leitura e a localização 

dos elementos por pessoas com médio 

ou grande déficit visual, o visitante 

possui a possibilidade de alteração das 

cores na tentativa de melhorar a 

visualização, aumentando o contraste 

entre os elementos.

Geralmente são utilizadas as cores: 

preto, branco, amarelo e vermelho.



RESPONSIVIDADE

Com a facilidade de acesso à rede através de diferentes dispositivos, tais como celulares e tablets, cria-se a necessidade de 

produzir uma página capaz de adaptar-se automaticamente ao meio utilizado para garantir a qualidade da comunicação e 

facilitar a navegação e o acesso às informações buscadas. 

MONITORES

VISUALIZAÇÃO EM:

TABLETS SMARTPHONES



EXEMPLOS

Conheça alguns sites e páginas pessoais construídos em observância a essas normas:

http://portalteste.ead.unilab.edu.br/

http://bachareladoadministracaopublica.ead.unilab.edu.br/

http://especializacaogestaopublica.ead.unilab.edu.br/

http://especializacaogestaopublicamunicipal.ead.unilab.edu.br/

http://especializacaogestaosaude.ead.unilab.edu.br/

http://especializacaopoliticasigualdaderacial.ead.unilab.edu.br/



REFERÊNCIAS

Referências

http://portalpadrao.gov.br/

http://spa.dsi.unilab.edu.br/

Barra para acessibilidade e Alto-contraste:

http://www.acessibilidadelegal.com/

http://acessibilidade.bento.ifrs.edu.br/

http://www.brasil.gov.br/

www.unilab.edu.br

/unilaboficial /unilabbrasil/unilab.oficial


