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logotipo
O logotipo do Inatel é a forma gráfica própria e exclusiva para identificar o Instituto Nacional de Telecomunicações.
Seu desenho original não pode, sob nenhuma hipótese, ser alterado, observando-se, para tanto, o uso dos originais
digitais autorizados. As versões abaixo devem ser sempre priorizadas, obedecendo as regras de aplicação deste manual.
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Construção do Logotipo
O alfabeto utilizado para compor o logotipo Inatel foi o Swiss 721 SWA, caixa alta e baixa, com espacejamento entre letras estudado
para garantir perfeita legibilidade em condições diversasA unidade de espacejamento correspondente à divisão da altura da
letra I em 6 (seis) partes iguais e cada parte em 6 (seis) unidades.
A reprodução do logotipo deverá ser feita sempre por meios fotográficos, se em casos especiais for necessária a reprodução manual,
deve ser utilizada a malha construtiva abaixo para evitar qualquer distorção.
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Área Mínima
Especificação Técnica:
Para garantir a perfeita legibilidade e equilíbrio do logotipo Inatel, evitando a interferência de elementos externos foi determinada
uma área mínima de segurança que é representada pela linha pontilhada. O módulo B corresponde a unidade obtida através da
divisão da altura da letra em 6 (seis) partes iguais.
Obs.: A altura da letra corresponde ao tamanho que o logotipo está sendo aplicado.
IMPORTANTE:
Evitar o uso do logotipo Inatel em tamanhos menores do que 23 mm de comprimento sem assinatura e 33 mm de comprimento
com assinatura.
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Alfabeto Complementar
Especificação Técnica:
Para composição do nome Inatel (Instituto Nacional de Telecomunicações) em razões sociais utiliza-se o tipo Swis 721 SWA.
Em endereços, textos em impressos, comunicação, títulos, palavras ou frases isoladas, utiliza-se o tipo Swis 721 BT, Swis 721 Md BT,
Swis 721 Ex BT, Swis 721 Blk BT, Swis 721 Lt BT.
A composição dos textos deve ser sempre em caixa alta e baixa, maiúsculas e minúsculas.
O alfabeto adotado é a família Swis 721, exceto os tipos, Swis 721 BdOul BT Swis 721 Bd Rnd BT, Swis 721 Blk Ex BT,
Swis 721 Blk Rnd BT.
Swis 721 SWA

Swis 721 BT

Swis 721 Md BT

Swis 721 Ex BT

Swis 721 Blk BT

Swis 721 Lt BT
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Logotipo Finatel
Especificação Técnica:
O alfabeto utilizado para compor o Logotipo FINATEL foi o Swiss 721 SWA, caixa alta e baixa, com espacejamento entre letras
estudado para garantir perfeita legibilidade em condições diversas.
A letra F vazada neste caso a cor da letra sempre será a cor de fundo da aplicação do logotipo.
A cor de fundo nesta opção NUNCA poderá ser o azul do logotipo.
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Brasão do Inatel
Recomendações para uso:
O brasão do Inatel deve ser utilizado em materiais que remetam ao aspecto histórico da Instituição ou de vínculo estudantil como:
convites e placas de formatura, diplomas, certificados de cursos de extensão, pós-graduação Lato e Stricto Sensu.
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Utilização Cromática
Aplicação do logotipo em positivo

Aplicação do logotipo em negativo

7

Manual de Identidade Visual

Utilização Cromática
O uso de cores para a veiculação do logotipo Inatel deve seguir normas de utilização cromática.
Sobre fundos claros, usar o logotipo na cor azul Inatel.

Sobre fundos escuros, usar o logotipo na cor branca.
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Aplicação do Logotipo
Verifique as aplicações do logotipo Inatel
Sempre

Nunca

OBS: Não é permitido utilizar a logomarca do Inatel em fusão/misturada com outras logomarcas, fotografias ou imagens.
A logomarca do Inatel deve prevalece nas peças quando houver outras logomarcas de empresas que componham as peças.
Salvo em casos especiais serão aprovadas pela diretoria.
Quando houver fotos de laboratórios de empresas parceiras do Inatel em peças, verificar se a foto corresponde ao parceiro citado.
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Cores Inatel
As cores do logotipo Inatel, logotipo Finatel, departamentos, núcleos e centros do Inatel são:

ESCALA PANTONE: Azul: Pantone 2935 CV

CMYK (Azul, Magenta, Amarelo e Preto): 100% Cian 47% Magenta 0% Amarelo 0% Preto

RGB (Red,Green, Blue): Red: 6 Green: 92 Blue: 190

VALOR HEXADECIMAL: #065CBE
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