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LOGO VERSÕES
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LOGO AFYA SEM DESCRITIVO
Versão simplificada composta apenas pelo lettering AFYA.
Quando usar — O lettering sem o descritivo pode ser usado
em comunicação dirigida ao público interno, ou em contextos
onde as pessoas impactadas já tenham familiaridade com a
marca. Exemplos: sinalização interna, camisetas e uniformes,
brindes institucionais para público interno, placas de
sinalização interna etc.

SÍMBOLO AFYA
Simplificação máxima da marca composta pelo A maiúsculo
e pelo círculo. O símbolo é uma adaptação que deve ser
aplicada apenas em contextos específicos.

LOGO AFYA COMPLETO

QUANDO USAR — Em contextos onde a marca Afya é
dominante, ou para públicos que tenham grande familiaridade

Versão prioritária da marca composta pelo lettering AFYA e pelo

com a marca. Exemplos: imagens de perfil e postagens de

descritivo Educação Tecnologia Saúde.

redes sociais, sinalização de ambientes internos das unidades
e escritórios, materiais promocionais para público interno,

Quando usar — Por ser a versão gráfica prioritária, deve ser aplicada na

como canetas e blocos, apresentações etc. Não use o símbolo

grande maioria das peças de comunicação externa. A marca completa

como única forma de identificação da marca em peças

deve ser usada em peças direcionadas a públicos externos que não

de comunicação externa.

tenham grande familiaridade com a marca. Exemplos: anúncios online
e offline, letreiros e placas principais, vídeos institucionais, materiais
institucionais da marca como cartões de visita e envelopes etc.

LOGO RESPIRO
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X

X

O respiro mínimo para garantir a legibilidade do logo junto a outros
elementos visuais é igual à altura do A maiúsculo em todos os lados,
como mostrado nos esquemas acima.

X

X

X

X

LOGO REDUÇÃO
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Largura mínima – 150px / 5,2 cm

A redução máxima é definida pelas medidas de largura estabelecidas
acima. A altura deve se manter proporcional em todos os tamanhos.

Largura mínima – 30px / 1 cm

CORES PALETA INSTITUCIONAL
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Branco
R 255 G 255 B 255
#FFFFFF

Cinza claro
R 142 G 151 B 148
C 48 M 33 Y 38 K 2
#8E9794

O magenta é cor principal da Afya. A escala de cinza que vai do branco
ao cinza escuro apresenta tons secundários que podem ser aplicados ao
longo de toda a linguagem visual.

Pantone Solid Coated Strong Red

Cinza escuro

R 211 G 28 B 91

R 35 G 35 B 35

C 12 M 100 Y 50 K 1

C 71 M 65 Y 64 K 71

#D31C5B

#232323

CORES LOGO

Cor principal sobre fundo neutro acima. Variações de cor
sobre fundos coloridos da paleta institucional à direita.
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CORES SÍMBOLO

Variações de cor do símbolo.
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TIPOGRAFIA GOTHAM
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TÍTULOS EM CAIXA ALTA | GOTHAM LIGHT E REGULAR

TÍTULOS EM CAIXA ALTA | GOTHAM LIGHT E REGULAR

BEM-VINDO
AO FUTURO
DA SAÚDE.

TEORIA
INTEGRADA
À PRÁTICA.

Textos em caixa baixa | Gotham Book

Textos em caixa baixa | Gotham Book

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur pharetra adipiscing e elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur pharetra adipiscing e elit.

Cras ac ligula sapien nam euismod, ante eget dignissim nam cursus,

Cras ac ligula sapien nam euismod, ante eget dignissim nam cursus,

magna ante et aliquet erat, eu placerat ante ante sit amet urna elit

magna ante et aliquet erat, eu placerat ante ante sit amet urna elit

cras. Congue mollis lorem ace justo varius. Fusce justo ac imolestie,

cras. Congue mollis lorem ace justo varius. Fusce justo ac imolestie,

porttitor nunc ac, neque feugiat magna. Vivamus pretium nunc est

porttitor nunc ac, neque feugiat magna. Vivamus pretium nunc est

condimentum sed et finibus volutpat. Vestibulum nisl eros, rhoncus

condimentum sed et finibus volutpat. Vestibulum nisl eros, rhoncus

id sodales sagittis, pharetra sit amet neque. Donec venenatis, nunc

id sodales sagittis, pharetra sit amet neque. Donec venenatis, nunc

et gravida semper, quam ante tortor cursus augue, vitae tincidunt

et gravida semper, quam ante tortor cursus augue, vitae tincidunt

massa justo nunc sed elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

massa justo nunc sed elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

pharetra adipiscing elit. Cras ac ligula sapien nam euismod, ic ante

pharetra adipiscing elit. Cras ac ligula sapien nam euismod, ic ante

eget dignissim cursus, magna ante et aliquet erat, eu placerat ante

eget dignissim cursus, magna ante et aliquet erat, eu placerat ante

ante sit amet urna elit cras. Congue mollis lorem ace justo varius.

ante sit amet urna elit cras. Congue mollis lorem ace justo varius.

FOTOGRAFIA: 3 TIPOS DE IMAGENS
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1. PESSOAS

2. EDUCAÇÃO

3. TECNOLOGIA

Imagens de pessoas, médicos ou estudantes, em primeiro

Imagens que reforcem o lado educacional da medicina como

Imagens que expressem a tecnologia da marca. Exemplos: 3Ds

plano que expressem o lado humano da marca.

objetos usados em aulas, ou dinâmicas entre alunos e professores.

científicos, realidade aumentada, conferências virtuais, telemedicina.

Os três tipos de imagens representam todas as dimensões da marca Afya. Prefira imagens limpas, que valorizem luz natural,
tragam riqueza de cores para os layouts e reforcem a contemporaneidade da linguagem. Não aplique filtros coloridos nas imagens.

ELEMENTO GRÁFICO + FOTOGRAFIA

O A estilizado do logo pode ser usado como elemento gráfico da marca. O elemento pode funcionar como máscara para aplicação de imagens.
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ELEMENTO GRÁFICO + FOTOGRAFIA

O A estilizado do logo pode ser usado como elemento gráfico da marca. O elemento pode ser aplicado em outline sobre imagens.
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ELEMENTO GRÁFICO + COR

O A estilizado do logo pode ser usado como elemento gráfico da marca. O elemento pode ser aplicado como massa de cor sobre fundo colorido.
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ELEMENTO GRÁFICO + COR

O A estilizado do logo pode ser usado como elemento gráfico da marca. O elemento pode ser aplicado em outline sobre fundo colorido.
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USOS INCORRETOS

15

Não aplique o logo em duas cores.

Não rotacione o logo.

Não faça combinações de cor com pouco contraste.

Não aplique o logo em outline.

Não aplique o logo em cores que não estão na paleta institucional.

Não aplique efeitos ou distorções no logo.

Não aplique o logo com pouco contraste sobre imagens.

Não aplique filtros coloridos em imagens. Prefira a estética natural.
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