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3 Logotipo

O logotipo da Universidade de Vigo está 
composto en New Baskerville, baseada nos
deseños de John Baskerville (1.761).

O logotipo
É institucional
É académico
É rigoroso
É culto
É atemporal

O logotipo non se debe reescribir en 
ningunha tipografía. Tampouco está 
permitido reescribilo na tipografía 
corporativa. Cada vez que se use o 
logotipo debe ser cun dos arquivos 
orixinais do manual de imaxe (EPS, JPG, 
TIFF).

O logotipo non se debe utilizar nunca en 
ningunha cor que non sexa corporativa; 
branco ou negro.
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3 Logotipo

A súa posición é sempre horizontal. 
A única excepción son nos lomos das 
publicacións. O logotipo non se pode 
deformar libremente, nin no seu ancho, 
nin na súa altura, inclinación, etc.

O logotipo non se debe empregar sobre 
fondos sucios, xa sexan imaxes, textos ou 
motivos que distorsionen a súa lectura.

A convivencia con outros logotipos 
está baseada na zona de protección do 
logotipo, os cales deben situarse na 
distancia que proporciona esta zona de 
protección.

O logotipo debe empregarse nos seguintes 
elementos:

Papelaría: tarxetas, comunicados internos 
e externos, carpetas e, en xeral, toda 
clase de impresos.
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3 Logotipo

Material promocional da institución, como 
son os anuncios en prensa e revistas, 
dípticos, páxinas web, merchandising, 
etc.

Elementos identificativos: firma de correos 
electrónicos, rótulos de edificios, 
automóbiles e mobiliario.
Publicacións.

En resumo, o logotipo debe empregarse 
en todo elemento relacionado coa 
Universidade de Vigo,  salvo naqueles 
casos nos que sexa obrigatorio o uso do 
escudo.
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3.13 Logotipo Logotipo e imagotipo
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3 Logotipo 3.2 Retícula construtiva

1

2

Encaxe da  
liña base coa 
base  
da “e”

1
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3 Logotipo 3.3 Cores corporativas

Negro
Sobre branco  

Branco
Sobre negro  
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Branco
Sobre 
fondos  
escuros

Negro
Sobre
fondos  
claros

3 Logotipo 3.3 Cores corporativas
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20/25/60/25

0/50/100/0

0/95/100/0

90/100/0/0

75/0/8/0

60/0/100/0

2/85/0/0

100/58/0/0

70/0/45/0

0/10/100/0

Reitoría + Órganos de Goberno

* O logotipo sempre irá en banco ou negro. As cores corporativas aquí mostradas,  
son utilizadas para o sistema de firmas, para o uso da tipografía corporativa,  
ilustración, fondos de cor, etc. dos diferentes sectores da Universidade.

Docencia

Extensión Universitaria

Campus Vigo

Investigación

Xestión

Internacionalización

Campus Ourense

Recursos

871 c 133/112/64

021 c 237/110/0

485 c 212/46/18

267 c 89/23/138

306 c 0/148/224

368 c 97/191/26

225 c 230/23/148

293 c 0/71/186

339 c 0/179/143

109 c 247/212/23

Campus Pontevedra

3 Logotipo 3.3
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3 Logotipo

O logotipo  
da Universidade
de Vigo está  
composto en  
New Baskerville,
baseada nos
deseños de  
John Baskerville
(1.761)

3.4 New Baskerville
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Os subemisores da Universidade 
estrutúranse nun sistema de firmas 
flexible onde se pode crecer ou decrecer 
segundo a necesidade de dar máis ou 
menos información. As cores corporativas 
aplícanse neste caso para identificar o 
sector da Universidade que firma.

Nun sistema corporativo, é tan importante 
o deseño dos elementos básicos como a 
definición da normativa de uso. Neste 
caso, a diversa e complexa rede de 
emisores, obríganos a construír unha 
normativa que garanta que todas as pezas 
pertezcan visualmente a Universidade.

O sistema que se propón divide a área das 
pezas de comunicación en dúas partes.

Subemisores3.53 Logotipo
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Subemisores3.53 Logotipo

* A parte 1 contén a información 
institucional

* A parte 2 contén o contido da peza ou 
da ilustración

As composicións dos subemisores 
empréganse en toda a papelaría, 
como sobres e cartas, e nos deseños 
publicitarios.

A columna esquerda está ocupada polo 
logotipo da Universidade, deixando a 
parte dereita para a información do 
subemisor. No caso de tratarse dun 
centro, emprégase a cor corporativa do 
campus para o seu nome.

Nas tarxetas e correo electrónico esta 
estrutura transfórmase en vertical, 
quedando nun primeiro termo o logotipo da 
Universidade e, debaixo, a información do 
subemisor.
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3 Logotipo 3.5 Subemisores (Centros)

Campus de Ourense

Campus de Pontevedra

Campus de Vigo

Campus de Ourense
32004 Ourense
España

Campus de Pontevedra
36005 Pontevedra
España

Torrecedeira, 86
36208 Vigo
España

Tel. 988 387 000
Fax 988 387 001

Tel. 986 801 999
Fax 986 801 980

Tel. 986 813 688
Fax 986 813 663

universidadevigo.es

universidadevigo.es

http://www.eueti.uvigo.es/

Facultade
de Ciencias

Facultade
de Ciencias Sociais
e da Comunicación

Escola Universitaria
de Enxeñaría
Técnica Industrial

* Os subemisores da Universidade estrutúranse nun sistema de firmas flexible onde se  
pode crecer ou decrecer segundo a necesidade de dar máis ou menos información. As cores  
corporativas aplícase neste caso para identificar o sector da Universidade que firma.
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3 Logotipo 3.5 Subemisores (varios)

Facultade
de Ciencias

Área de 
Igualdade

Departamento 
Bioloxía Vexetal e 
Ciencias do Solo 

Campus de Ourense
32004 Ourense
España

Edificio Miralles
36310 Vigo
España

Facultade de Bioloxía
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 988 387 000
Fax 988 387 001

Tel.986 813 419  

Tel. 986 812 624

universidadevigo.es

extension.uvigo.es/contidos/area_igualdade.html

webs.uvigo.es/webc02/
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3 Logotipo 3.6 Redución máxima

28 mm

3 mm

* Nunca se pode utilizar o logotipo por debaixo desta medida
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3.73 Logotipo

Campus de Vigo

Campus de Vigo
36310 Vigo
España

En firma
Sistema de  
protección  
a partir  
da retícula  
construtiva  
do logotipo

Zona de protección
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3 Logotipo 3.8 Usos incorrectos
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3 Logotipo 3.8 Usos incorrectos

02 Cores
O logotipo non  
se debe utilizar 
nunca en ningunha  
cor que non sea corporati-
va; branco  
ou negro
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3 Logotipo 3.8 Usos incorrectos

03 Xirado
O logotipo  
non se pode  
xirar de forma aleatoria. 
Debe ir sempre en posición 
horizontal.
En casos especiais,  
o logotipo pode ir  
en posición vertical:  
lomos de libros,  
cd’s, memorias, etc.
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3 Logotipo 3.8 Usos incorrectos

03 Deformacións
O logotipo  
non se pode  
deformar libremente,  
nin no seu ancho,  
nin na súa altura, 
inclinación, etc.
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3 Logotipo 3.8 Usos incorrectos

03 Fondos
O logotipo  
non se debe
utilizar sobre  
fondos sucios,  
xa sean imaxes, 
textos ou motivos  
que distorsionen  
a súa lectura
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3 Logotipo 3.9 Convivencia con outras marcas

* A convivencia con outros logotipos está baseada na zona de protección do logotipo,  
os cales deben situarse na distancia que proporciona esta zona de protección.
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3 Logotipo 3.9 Convivencia con outras marcas (Centros)

Facultade
de Ciencias do Mar


