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Objetivo Geral:
 Formar profissionais capacitados para 
ingressar no mercado de trabalho, através da vivência 
prática concomitantemente com a teoria aplicada, 
respondendo às necessidades ambientais de abrigo 
da sociedade e dos indivíduos, na implantação de 
obras arquitetônicas sem ferir o meio ambiente. 

Per�l do Pro�ssional:
 Deverá ser um profissional generalista apto a 
resolver contradições potenciais entre diferentes 
requerimentos da arquitetura e do urbanismo, 
respondendo às necessidades de abrigo da sociedade 
e dos indivíduos quanto a seus aspectos sociais, 
culturais, ambientais, éticos e estéticos. 

Campo de Trabalho:
 Compete ao arquiteto e urbanista o exercício 
das atividades de supervisão, orientação técnica, 
coordenação, planejamento, projetos, especificações, 
direção, execução de obras, ensino, assessoria, 
consultoria, vistoria, perícia, avaliação – referentes à 
c o n s t r u ç ã o ,  c o n j u n t o s  a r q u i t e t ô n i c o s  e 
monumentos, arquitetura de interiores, urbanismo, 
planejamento físico, urbano e regional, paisagismo e 
trânsito.
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Introdução

 Este manual tem como 
objetivo normatizar o desenho 
gráfico que envolve a marca do 
Curso de Arquitetura e 
Urbanismo, afim de orientar a 
reprodução de conteúdo que leva 
o nome da faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da URI 
Santiago.

 Situações não previstas 
nesse manual deverão ser 
discutidas previamente com a 
Coordenação do Curso.

coordarquitetura@urisantiago.br



Histórico

O Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade 
Regional Integrada do Alto 
uruguai e das Missões - URI 
Campus Santiago iniciou sua 
história no ano de 2000, com a 
criação e autorização para 
funcionamento, no Campus de 
Santiago. A criação e 
funcionamento estão amparados 
na Resolução nº 287/CUN/2000. 
No ano de 2006, o curso foi 
reconhecido pela Portaria 
Ministerial nº 966/2006, e 
renovou seu reconhecimento 
através da Portaria nº 949 de 22 
de julho de 2010. 

 Também se destaca um 
P r o g r a m a  P e r m a n e n t e  d e 
E x t e n s ã o  p a r a  o  C u r s o  d e 
Arquitetura e Urbanismo, através 
da Resolução Nº 1888/CUN/2013, 
que contempla as linhas de 
extensão (mesmas linhas de 
p e s q u i s a )  e  te m  c o m o  á re a 
t e m á t i c a  p r i n c i p a l  e  g e ra l 
Arquitetura e Urbanismo, além 
das demais áreas temáticas 

  As Resoluções Nº 1849/CUN/2013, Nº 1993/CUN/2014 e Nº 
2098/CUN/2015, trataram sobre Atualizações e Alterações no Projeto 
Pedagógico dos cursos de graduação da URI e, por conseguinte, norteiam 
também as alterações no Projeto Pedagógico do Curso de graduação em 
Arquitetura e Urbanismo.
 Considerando a Missão da URI que é formar pessoal ético e competente, 
inserido na comunidade regional, capaz de construir o conhecimento, 
promover a cultura, o intercâmbio, a fim de desenvolver a consciência coletiva 
na busca contínua da valorização e solidariedade humanas.
 O curso de Arquitetura e Urbanismo busca articular ensino, pesquisa e 
extensão. Em consonância com o PDI-URI (2016-2020), destacam-se os 
programas de iniciação científica e a produção do conhecimento através de 
cinco grupos de pesquisa, cujas linhas estudadas abordam: Arquitetura e 
Urbanismo, Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, Planejamento 
Urbano, História da Arquitetura e Urbanismo, Conforto Ambiental e 
Tecnologia do Ambiente Construído, História, Conservação e Restauração do 
Patrimônio Cultural e Metodologia Projetual em Arquitetura. 

a b r a n g e n d o :  A r q u i t e t u r a  d e 
Interiores, Desenho e Meios de 
Representação e Expressão, Conforto 
A m b i e n t a l  e  T e c n o l o g i a  d o 
Ambiente Construído,  Habitação 
Social e Planejamento Territorial, 
História, Conservação e Restauração 
do Patrimônio Cultural, Eventos 
Acadêmicos (palestras, semanas, 
ciclos e outros) e Ação Social.



Logomarca
 O desenho faz alusão aos 
pilares dos prédios da URI 
Campus Santiago, enaltecendo a 
representação de uma estrutura 
metálica treliçada que retrata a 
força e vigor do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo, assim 
como a estrutura é o suporte, a 
resistência e estabilidade de uma 
obra.
 A cor amarela desperta, 
traz leveza, descontração, 
otimismo. Simboliza 
criatividade, juventude e alegria.
 As cores seguem o 
amarelo (#FEC905) e preto 
(#000000).

Logotipo

Decodificador

Universidade

Logotipo

Decodificador

Universidade



Versão de 

Assinatura
 Versão simplificada da 
logomarca que pode ser utilizada 
sem o decodificador.

 Pode ser utilizado tanto 
na vertical como na horizontal.



Padrão

Cromático
 A fidelidade na 
reprodução das cores é 
fundamental para garantir a 
consistência da imagem da 
marca.

 As logomarcas originais 
foram criadas sob uma base da 
escala hexadecimal e RGB, 
podendo haver pequenas 
diferenças tonais comparados 
com uma escala Pantone*. 

*Pantone é uma marca registrada de 
Pantone Inc.

R: 254
G: 201
B: 5
#FEC905

R: 0
G: 0
B: 0
#000000

C: 1
M: 21
Y: 100
K: 0

PANTONE  
7548 C

C: 75
M: 68
Y: 65
K: 90

PANTONE  
Black 6 C

Cor

Monocromático
R: 0
G: 0
B: 0
#000000

R: 179
G: 179
B: 179
#B3B3B3

C: 75
M: 68
Y: 65
K: 90

PANTONE  
Black 6 C

C: 31
M: 25
Y: 25
K: 0

PANTONE  
421 C



Padrão

Tipográfico
Iskoola Pota

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrtuvwxyz

1234567890

Manuale

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrtuvwxyz

1234567890

 A fonte tipográfica padrão 
da identidade visual é Hurme 
Geometric Sans 1 para a 
decodificação.
 Para a logomarca da 
universidade, utiliza-se Iskoola 
Pota.

 A fonte complementar de 
apoio que deve ser utilizada em 
endereços, textos e em materiais 
de divulgação do Curso é a 
Manuale, Asap ou Iskoola Pota.



Limite de

Redução
 O objetivo do limite de 
redução é de que haja 
legibilidade suficiente dos 
elementos que fazem parte da 
assinatura da marca. 

 O limite de redução 
horizontal é de no mínimo 
30mm x 9,35 mm e vertical é, no 
mínimo, 25,1 mm x 30 mm.



Malha

Construtiva
 A malha construtiva é a 
organização espacial dos 
elementos gráficos e tem como 
objetivo orientar a reprodução da 
identidade visual da marca e a 
manutenção de suas proporções 
em ampliações ou reduções. 
 Considera-se, na malha 
construtiva do emblema e do 
logotipo, cada módulo “X” como 
uma unidade fundamental da 
construção, conforme 
representado ao lado. 



Malha

Construtiva
 A malha construtiva é a 
organização espacial dos 
elementos gráficos e tem como 
objetivo orientar a reprodução da 
identidade visual da marca e a 
manutenção de suas proporções 
em ampliações ou reduções. 
 Considera-se, na malha 
construtiva do emblema e do 
logotipo, cada módulo “X” como 
uma unidade fundamental da 
construção, conforme 
representado ao lado. 



Área de 

Proteção

da Marca
 Para garantir a 
integridade e a legitibilidade da 
marca, a área circundante a ela 
deve ficar livre de quaisquer 
elementos, como desenhos, fotos 
ou textos. 

 Essa área de proteção é 
determinada pela metade do 
módulo da malha construtiva “X’’. 
Assim a área de proteção para 
logomarca é de “1/2X”.
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Versões de

Aplicação
 Sugere-se que, sempre que 
possível, usar a logomarca 
colorida conforme o padrão 
cromático.

 Caso a legibilidade da 
marca seja prejudicada por conta 
do fundo a ser aplicada, deve-se 
preferir a utilização das versões 
monocromáticas.

 Outras cores ou padrões 
fora deste material estão, 
inicialmente, proibidas. Caso o 
uso de outras cores for 
extremamente necessário, dever-
se-á ser autorizada pela 
Coordenação do curso.

coordarquitetura@urisantiago.br



Versões de

Aplicação
 A versão monocromática 
da logomarca está prevista para 
ser usada em casos onde o 
padrão cromático não possa ser 
empregado sem causar prejuízo 
na legibilidade da marca



Versões de

Aplicação
 Em fundo de cores não-
sólidas, usar preferencialmente a 
marca em sua versão colorida. 
 Deve-se evitar fundos que, 
por sua cor ou forma, gerem 
dificuldade ou estranheza na 
visualização da marca, 
preferindo-se assim fundos com 
tonalidades e textura 
homogênea. 
 Em casos em que o fundo 
é demasiadamente  conflitante, é 
preferível sua aplicação 
conforme a versão 
monocromática.



Versões de

Aplicação
 É aceitável a utilização de 
efeitos de textura na logomarca 
colorida e suas versões 
monocromáticas que não 
alterem a forma, cause conflito 
ou ilegibilidade na logomarca.



Uso 

Irregular
 A marca não pode ser 
alterada. 
 Suas cores, diagramação e 
proporções devem ser respeitadas 
sempre. 
 Nunca redesenhe a marca. 
 Utilize sempre a arte 
original fornecida diretamente 
pela Coordenação de Curso ou 
pelo corpo docente.
 
 Ao lado, alguns exemplos 
de usos incorretos da marca.



Selos

Corpo Docente

 O CAU conta com duas 
logomarcas, facilitando a 
composição gráfica das mais 
diferentes artes.

As logomarcas segue com a 
tipografia Hurme Geometric Sans 1 
para a decodificação, o nome da 
Universidade detém tipografia 
própria, sendo uma versão da 
Iskoola Pota.

 As cores seguem o 
amarelo (#FEC905) e preto 
(#000000).



Uniformes

Camisetas



Uniformes

Camisetas



Brindes

Garrafas, copos, canecas, etc.
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Verões Anteriores

1º Edição



Este Manual é a primeira versão do Manual de Identidade Visual do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da URI Santiago, publicado em 
Setembro de 2022. 

O Manual deve ser expandido e editado na medida e condições em que 
se faça necessário, prezando sempre a normatização do uso gráfico 
da marca.

Novas versões desse material deverão conter páginas de citações 
sobre as versões anteriores, mantendo as devidas referências da 
Coordenação e membros responsáveis pelas versões.

A alteração de logomarca somente ocorrerá mediante aprovação do 
corpo docente. Caso ocorra a mudança de logo, fica estipulado o 
prazo de 30 dias para a publicação do novo Manual de Identidade 
Visual.

Este material foi composto embasado no Manual de Identidade 
Visual da URI, publicado em 27/02/2012 e no Manual de Identidade 
Visual do DACAU, publicado em 16/07/2021.
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