


O brasão está disponibilizado em cores, P&B (preto e branco) e 
negativa.
Exemplos:

Este é o brasão do Governo do Espírito Santo com a Secretaria da 
Cultura (Secult):

Aplicação dos logos da Secult

Manual de identidade visual



Ele também pode ser aplicado na vertical:
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Este é o logo do Fundo de Cultura do Estado Espírito Santo 
(Funcultura).



O objetivo deste manual de identidade visual é explicar as regras 
para aplicação do logo do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) 
junto ao brasão do Governo do Espírito Santo com a assinatura da 
Secretaria da Cultura (Secult) para os materiais de divulgação 
impressos e on-line dos projetos contemplados.

O proponente contemplado em editais da Secult é obrigado a 
mencionar o apoio do Funcultura e do Governo do Espírito Santo 
/Secretaria da Cultura (Secult) em todas as peças promocionais 
relativas ao projeto.

No caso de cartazes, banners, folders, convites, e-mail marketing, 
bandeiras, outdoors, vídeos e outras mídias visuais de divulgação - 
incluindo post em redes sociais - e em comunicação impressa nos 
locais de realização é necessário aplicar o brasão do Governo do 
Espírito Santo / Secult e o logo do Funcultura, disponíveis no site 
da Secult, conforme determinação do Parágrafo 1º do Artigo 32 da 
Constituição do Espírito Santo; 

Qualquer material promocional de divulgação precisa ser enviado 
para aprovação prévia do setor de comunicação da Secult, no 
prazo mínimo de 10 dias antes de qualquer ação do projeto, pelo 
e-mail brasao@secult.es.gov.br

O proponente que descumprir as regras não terá o relatório 
parcial ou final aprovado, ficando impedido de receber as 
parcelas seguintes do prêmio, conforme estabelecido no 
termo de compromisso assinado ao início do projeto.

1. Logos

Manual de identidade visual



(Secult + Setades)

(Secult + SEDH)
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Ressaltamos que há contemplados em editais que são parceria 
entre a Secult e as secretarias de Trabalho, Assistência e Desenvol-
vimento Social (Setades) e de Direitos Humanos (SEDH). Nesses 
casos, a assinatura da secretaria parceira também precisa ser apli-
cada com a da Secult.

Quando houver mais de duas secretarias envolvidas, as suas res-
pectivas assinaturas NÃO serão aplicadas.



Os logos do Funcultura e brasão do Governo do Estado/Secult 
devem ser inseridos por último como “APOIO” com aplicação 
preferencial na horizontal. No caso de aplicação de outras marcas 
de entidades públicas, observar a ordem de precedência prefeitura 
> Estado > Governo Federal, sempre no sentido da esquerda para a 
direita. No sentido vertical, a ordenação de precedência ocorre de 
cima para baixo
Exemplo de projeto contemplado SEM recurso do Governo 
Federal:
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2. Aplicação

Apoio:
Realizado com recursos do

Apoio:
Realizado com recursos do

Exemplo de projeto contemplado COM recurso do Governo 
Federal:

Essa determinação vale também para ser aplicado no sentido 
vertical:
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Realizado com recursos do

Apoio:

Realizado com recursos do

Apoio:

Exemplo de projeto contemplado SEM recurso do Governo 
Federal:

Exemplo de projeto contemplado COM recurso do Governo 
Federal:



Realizado com recursos do

Apoio:Realização:

Logo

Os logos devem estar legíveis ou audíveis (no caso de mídia 
radiofônica) e nunca podem ser alterados sem autorização prévia 
da Secretaria da Cultura;

A aplicação deve ser feita em tamanho e duração iguais ou 
superiores aos demais logos presentes no material.

Quaisquer outros logos que façam parte do projeto precisam estar 
alinhados com o logo do Funcultura e o brasão do Governo do 
Estado/Secult, sempre respeitando a ordem prevista neste manual.
Exemplo:

Realizado com recursos do

Acima do logo Funcultura, o proponente deve inserir a frase 
"Realizado com recursos do".
Exemplo:

Esta determinação vale também para ser aplicado no sentido 
vertical.
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Realizado com recursos do

Apoio:

Realização:

Logo

Exemplo:

O logo pode ser aplicado em fundo liso ou em fundo colorido, 
desde que permita leitura. Quando necessário, utilizar um suporte 
branco, ou seja, uma área mínima branca na imagem para que o 
logo seja inserido.
Exemplo:

Apoio:
Realizado com recursos do



Manual de identidade visual

É vetada a aplicação dos logos obrigatórios em cores diferentes 
das estabelecidas neste manual.
Exemplo:

3. Peças audiovisuais e sonoras
Para peças audiovisuais, as imagens do logo do Funcultura e do 
brasão do Governo do Estado/Secult devem permanecer em tela 
pelo tempo mínimo de cinco segundos e devem aparecer antes de 
outros logos em assinaturas conjuntas.

Em caso de publicidade falada (spots, programas radiofônicos, 
bicicletas e carros de som) é preciso inserir no áudio:
PROJETO REALIZADO COM RECURSOS DO FUNCULTURA - 
SECRETARIA DA CULTURA - GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO

4. Dúvidas 
O proponente deve enviar todos os arquivos à comunicação da 
Secult para aprovação, inclusive após fazer alterações que venham 
a ser solicitadas.

Qualquer dúvida, entre em contato com a comunicação da Secult 
pelo e-mail brasao@secult.es.gov.br ou pelo telefone 3636.7111.
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Exemplo de aplicação em camisa: 
(Nome do projeto e logos apenas na frente)
Título do projeto acima e em destaque.
Abaixo do título do projeto: Os logos que façam parte do projeto precisam estar alinhados 
com o  do Funcultura e o do brasão do Governo do Estado/Secult, sempre respeitando a 
ordem prevista neste manual. 

Realizado com recursos do

Apoio:Realização:

(Nome do projeto na frente e logos no verso)
O título do projeto deve estar em destaque na frente da camisa.
Os logos que façam parte do projeto precisam estar alinhados com o do Funcultura e o do 
brasão do Governo do Estado/Secult, devendo ser estampados na parte de cima e no verso da 
camisa.

Realizado com recursos do

Apoio:Realização:

Projeto
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(Nome do projeto na frente e logos na manga)
O título do projeto deve estar em destaque na frente da camisa.
Os logos que façam parte do projeto precisam estar alinhados com o do Funcultura e o do 
brasão do Governo do Estado/Secult, devendo ser estampados na parte de baixo e na lateral 
da manga.

Realizado com recursos do

Apoio:Realização:

Logo

Exemplo de aplicação em capa de 
CD/DVD:
O título do projeto deve constar na capa do CD/DVD.
Os logos que façam parte do projeto precisam estar alinhados com o do Funcultura e o do 
brasão do Governo do Estado/Secult, devendo ser estampados na parte de baixo da contraca-
pa do CD/DVD.



Exemplo de aplicação em capa de 
livro:
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O título do projeto deve constar na capa e na lombada do livro.
Os logos que façam parte do projeto precisam estar alinhados com 
o do Funcultura e o do brasão do Governo do Estado/Secult, 
devendo ser estampados na parte de baixo da contracapa do livro.
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Exemplo de aplicação em 
cartão-postal:
O título do projeto deve constar na frente do cartão;
Informações do projeto no verso.
Os logos que façam parte do projeto precisam estar alinhados com 
o do Funcultura e o do brasão do Governo do Estado/Secult, 
devendo ser estampados na parte de baixo do verso do cartão.

Frente
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Exemplo de aplicação em banner, 
folder, convite, outdoors:
Os logos que façam parte do projeto precisam estar alinhados com 
o  do Funcultura e o do brasão do Governo do Estado/Secult, 
devendo ser estampados na parte de baixo da arte.

Projeto

Realizado com recursos do

Apoio:Realização:

Logo


