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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 

GABINETE DO REITOR 
Avenida Professor Mário Werneck, nº. 2590, Bairro Buritis, Belo Horizonte, CEP 30575-180, Estado de Minas Gerais 

 

PORTARIA Nº. 1654 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 
                Dispõe sobre regulamentação das diretrizes de criação 

de marcas/logotipos adotados pela Comunicação do 

IFMG. 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Estatuto da Instituição, republicado com alterações no Diário Oficial da União do dia 

28/06/2012, Seção 1, Págs. 130, 131 e 132 e pelo Decreto de 12 de agosto de 2011, 

publicado in DOU de 15 de agosto de 2011, Seção 2;   

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º.   Regulamentar as diretrizes de criação de marcas/logotipos 

adotadas pela Comunicação do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), conforme 

disposto a seguir: 

 

a) As seguintes estruturas, tidas como permanentes, devem utilizar o logotipo do 

respectivo câmpus ou da Reitoria como identificação visual: departamentos, seções, 

secretarias, assessorias, auditorias, coordenações, coordenadorias, gerências, pró-

reitorias, conselhos, colegiados, comitês, comissões, gabinetes, escritórios, grupos 

de estudos, observatórios, agências, laboratórios, bibliotecas, salas, áreas, cursos, 

consultórios, enfermarias, supervisões, viveiros, postos, alojamentos, restaurantes, 

marcenarias, portarias, núcleos, almoxarifados, centros e demais estruturas 

integrantes da Instituição. 

 

b) Os setores enumerados no item anterior devem utilizar a marca do IFMG como 

identificação visual obrigatória, conforme recomendação do Manual do Uso da 

Marca do Ministério da Educação. 

 

 

c) As demandas de criação de marcas setoriais personalizadas não serão atendidas, de 

forma a acentuar a exposição da marca institucional, tendo em vista a 

homogeneidade gráfico-visual defendida pela literatura especializada da área de 

comunicação organizacional no que se refere aos materiais de comunicação. 

Contudo, haverá uma assinatura padronizada para setores, a qual poderá ser 

utilizada junto à marca para identificar as estruturas definidas no item “a”. A 

assinatura poderá ser solicitada aos setores de Comunicação dos câmpus. 
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d) Programas, projetos e eventos, por não constituírem estruturas organizacionais 

permanentes, poderão ter suas demandas atendidas no que se refere à criação de 

identidades visuais personalizadas, não dispensando a obrigatoriedade de incluir a 

marca do respectivo câmpus ou da Reitoria em suas peças de comunicação. 

 

e) Em se tratando de programa, projeto ou evento promovido por mais de um câmpus 

ou unidade, em regime de parceria, determina-se que a versão da marca do IFMG a 

ser utilizada é a que não contém o nome das unidades, cujo texto finaliza-se com a 

as palavras “MINAS GERAIS”. 

 

 

Art. 3º.  Que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 14 de novembro de 2014. 

 

 

 

Professor CAIO MÁRIO BUENO SILVA 

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

 


