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 A PROEC apoia as atividades de extensão cadastradas na Universidade Federal de Goiás – UFG fornecendo o serviço de design 
e confecção de material gráfico para as ações cadastradas (cursos, eventos, prestação de serviços, projetos e programas). Mediante 
disponibilidade orçamentária, a Pró-Reitoria colabora com a elaboração de arte e encaminhamento para confecção de impressos e 
mídias digitais.
 Neste documento são apresentados os requisitos, procedimentos, especificações técnicas e prazos para solicitação.

Da solicitação

 A solicitação de materiais gráficos deve ser feita via memorando endereçado à Pró-reitora de Extensão e Cultura. Neste, deve-
rão constar o nome da ação e código cadastrado no Sistema de Informações de Extensão e Cultura – SIEC ou no Sistema Integrado 
de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA, as descrições para a prestação do serviço e dados de e-mail e telefone do solicitante 
para contato.
 O pedido deve estar vinculado à divulgação/realização de uma ação de extensão e cultura devidamente 1 cadastrada na PRO-
EC/UFG  e condizente com os seus objetivos e metodologia.
 O recurso financeiro para reprografia é previsto em separado nas regionais Goiânia, Catalão, Jataí e Cidade de Goiás, devendo 
o pedido/orçamento ser entregue, analisado e aprovado nas respectivas Coordenações de Extensão e Cultura – CEC de cada regio-
nal ou, no caso da regional Goiânia, diretamente à PROEC.  

Materiais e serviços gráficos oferecidos pela PROEC

 O departamento de design gráfico da PROEC oferece o serviço de elaboração ou arte-finalização. Pode ser utilizado o acervo 
de peças já feitas pela PROEC desde 2013 ou realizada uma nova criação. Os materiais da tabela 2 também podem ser confecciona-
dos para a divulgação em mídias digitais e/ou impressos não custeados pela UFG.
 Além de aprovar a proposta de identidade visual elaborada pelo designer gráfico, cabe ao solicitante verificar cuidadosamente 
todo o conteúdo, como: imagens, ortografia, presença das logomarcas de parceiros/patrocinadores, referências a pessoas (equipe 
executora), locais, datas e etc. antes de aprovar a proposta. A disponibilização da versão final da arte, bem como o seu envio à gráfi-
ca, ficam condicionados à aprovação do solicitante, sendo ele o responsável pelo conteúdo do material, e não a PROEC.

Peças Impressas

A Tabela 1 lista os materiais gráficos possíveis de serem confeccionados com  os respectivos prazos a serem cumpridos. Os prazos 
serão contabilizados apenas após a aprovação da arte pelo Designer Gráfico da PROEC.

Tabela 1: peças impressas via PROEC/UFG 
 
         Discriminação                       Prazos2 
                                            
      Crachá Padrão              Não se aplica 

 

   
   Certificado Padrão              Não se aplica
 

  
  

  
    Cartaz A3, 1x0 cor, papel sulfite 90g                     12 dias úteis                          

    Folder a4 ou a5, 1x1 cor, papel sulfite 90g                              12 dias úteis       
                                                              
    Panfleto A5, 1x0 cor ou 1x1, papel sulfite 90g                                                                                    12 dias úteis      
 
                 Cartaz a3, 1x0 cor, papel couchê fosco 115g                     35 dias úteis 

    Folder a4, 1x1 cor, papel couchê fosco 115g                                     35 dias úteis 
   
    Panfleto a5, em papel couchê fosco 115g                 35 dias úteis 

1  Entende-se como ação de extensão e cultura cadastrada na PROEC/UFG a ação tramitada na Unidade/Órgão e validada no SIEC ou no SIGAA.
2  Estes são os prazos mínimos. Recomenda-se fazer os pedidos com a máxima antecedência possível.
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Tabela 2: multimídia e impressões não custeadas pela PROEC

            
Crachá Personalizado                     10 dias úteis
Peça para outdoor, banner, camiseta e outros     15 dias úteis
Vídeo chamada TV UFG                            60 dias úteis

Requisitos técnicos para encaminhamento para impressão de peça em arquivo fechado

 A confecção de materiais gráficos, em caso do solicitante já possuir a peça elaborada por terceiros, fica condicionada à obser-
vação dos seguintes requisitos técnicos quanto ao recebimento dos arquivos digitais:

1. Imagens CMYK com resolução acima de 90 DPI (dots per inch) em arquivo PDF configurado para impressão de alta qualidade;

2. Após o formato final, + 5mm de sangria nas margens e + 3mm nas dobras para folder. Caso haja material destacável, como 
fichas de inscrição, adicionar linha pontilhada para picotar; 

3. As imagens devem ser autorais ou com permissão para apropriação;

4. Nas referências ao apoio deve constar, no mínimo, a logo da PROEC . 

5. Nas referências à realização, deve constar, no mínimo, a logo da UFG disponível no  “Marca da Universidade Federal de Goiás – 
Manual de uso” em: https://www.ufg.br/up/1/o/Manual_da_Marca_-_UFG.pdf

6.  A dimensão das logos devem seguir a proporção adequada das parcerias de realização e apoio; 

7. As logos de Unidades/Órgãos, Regionais e Pró-Reitorias devem estar à esquerda da logo da UFG, obedecendo a hierarquia, de 
acordo com o manual de uso da marca da UFG. Ver também: Manual compacto de Assinaturas Conjuntas para Memorando e Ofício;

8. Evitar publicidade em excesso, como propagandas de venda e auto-promoção (usar apenas as logomarcas dos parceiros);
10. Alternativamente, os arquivos poderão ser entregues nas extensões IA (Adobe Indesign, PSD (Adobe Photoshop  e ID (Adobe 
Indesign), desde que observadas  as exigências anteriores;

11. Para análise preliminar do Designer  Gráfico, os arquivos digitais junto com o briefing devem ser entregues pessoalmente na 
PROEC para o caso da Regional Goiânia, ou via e-mail no caso das Regionais Catalão, Jataí e Cidade de Goiás.

Contato do Departamento de Design Gráfico da PROEC

Telefone: (62) 3521- 1171
Email: proecdpdesigngrafico@gmail.com

Observação

 O SIGAA permite emissão de certificados online – para maiores informações procure a PROEC. O SIEC permite a elaboração de 
página WEB para divulgação e gestão de eventos, com ferramenta de gerenciamento de inscrições, submissão de trabalhos, emissão 
de certificados e etiquetas para crachás – para maiores informações procure a PROEC.

Profª. Giselle Ottoni
Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG

 Discriminação                      Prazo de entrega   

Identidade Visual para web                                         15 dias úteis

Requisitos técnicos para solicitação de arte

 Para solicitação de arte, junto ao memorando devem ser entregues briefing, texto final e imagens complementares (imagens 
vetoriais, fotos, mapas, gráficos, etc. ou arquivo aberto nas seguintes extensões: .ppt, .indd, .ai, .cdr) vinculadas ao projeto, com reso-
lução mínima de 90 dpi.

No briefing deve conter: resumo contextualizando o evento com referência a  campanhas afins anteriores; o que será comunicado; 
público alvo (ex: seguimento social, idade, profissão, escolaridade, etc.); objetivos a serem alcançados com a campanha; local e data 
da divulgação; pontos principais a serem ressaltados ou evitados nas peças publicitárias e paleta de cores.
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