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A Pró-Reitoria de Extensão da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte 
(Proex/UFRN) foi criada, em 02 de junho 
de 1971, pela Resolução Nº 021/1971 do 
Conselho Universitário (Consuni), com 
o objetivo de desenvolver ações que esta-
belecessem relações entre a Universidade 
e a Sociedade. Nessa perspectiva, consid-
era-se que as Ações de Extensão desen-
volvidas nas diferentes modalidades, in-
tensificam o diálogo e o intercâmbio de 
saberes entre a comunidade acadêmica e 
os diversos segmentos sociais implicados, 
proporcionando, principalmente aos dis-
centes, uma formação acadêmica integral e 
cidadã com o envolvimento e a problema-
tização da realidade social das comuni-
dades norte-rio-grandenses.

Nos últimos anos, a UFRN vem desen-
volvendo ações de extensão, nas áreas 
científica, cultural e educativa, que fa-
vorecem a participação de diversos seg-
mentos sociais, contribuindo para a justiça 
social, a sustentabilidade socioambiental, 

a democracia, a cidadania, a inclusão e o 
desenvolvimento social, demonstrando um 
grande avanço institucional. Destacam-se, 
ainda, um conjunto de ações extensionis-
tas, que contam com financiamento exter-
no ou são desenvolvidas em parceria com 
outras organizações: o Programa Trilhas 
Potiguares – que atua nos municípios do 
interior do RN, desde 1996, na promoção 
de atividades interdisciplinares, multidis-
ciplinares e interinstitucionais, envolven-
do estudantes de diversos cursos; as ativi-
dades culturais desenvolvidas pelo Núcleo 
de Arte e Cultura; o programa de apoio à 
publicação de trabalhos acadêmicos (ensi-
no, pesquisa e extensão), em parceria com 
a Editora Universitária (EDUFRN); e a re-
alização anual da Semana de Ciência, Tec-
nologia e Cultura (Cientec), que divulga a 
produção acadêmica e promove a interação 
da Universidade com a Sociedade.

Neste ano de 2021, oportunidade em 
que completa seus 50 anos de existência, a 
Proex apresenta à sociedade norte-rio-gran-
dense o selo comemorativo do seu cinquen-
tenário, cuja representação gráfica fosse 
capaz de sintetizar sua maior missão, que 
é a de promover atividades acadêmicas de 
extensão universitária como parte integran-
te da formação acadêmica dos estudantes 
de graduação, numa perspectiva interdisci-
plinar, multidisciplinar e interinstitucional, 
sintonizada com as atividades de ensino e 
pesquisa.

1. INTRODUÇÃO

1971-2021
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2. CONCEITO

CONCEITO

ENSINO + PESQUISA + SOCIEDADE = EXTENSÃO

O selo comemorativo do cinquentenário 
da Proex/UFRN foi construída tendo como 
base uma malha isométrica, e busca sim-
bolizar por meio dos seus grafismos o con-
ceito de Extensão Universitária expres-
so na Resolução 077/2017-CONSEPE/
UFRN, como o processo educativo, cul-
tural e científico, que articula o ensino e a 
pesquisa de forma indissociável, a fim de 
viabilizar relações transformadoras entre a 
universidade e a sociedade.

O selo comemorativo busca expressar 
graficamente os três pilares que funda-

mentam a Extensão Universitária, sob o 
princípio constitucional da indissociabi-
lidade entre ensino, pesquisa e extensão 
– um processo interdisciplinar, educativo, 
cultural, científico e político que promove 
a interação transformadora entre Universi-
dade e outros setores da sociedade – sim-
bolizados aqui pelo lápis (ensino), pelo 
átomo (pesquisa) e pelo globo terrestre (so-
ciedade). O globo apresenta o mapa mundi, 
onde nele é marcada a localização do es-
tado do RN, sede da nossa Instituição de 
Ensino Superior (IES).

1971-2021
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Azul 01

Azul 02

O selo dos 50 Anos da Prox é compos-
to por duas tonalidades de azul, as mesmas 
cores do logotipo da UFRN, conforme no 

3. CORES

C100 M80

R22 G65 B148

#164194

P 102-8 C 1
286 C

CMYK

RGB

HEX

PANTONE

CMYK

RGB

HEX

PANTONE

C100 M10

R0 G149 B219

#0095DB

P 112-7 C
299 C

© PANTONE+ CMYK COATED 
Process color (quadricromia)

© PANTONE SOLID COATED   
Spot color (cor pura)

seu Manual de Identidade Visual: sendo o 
azul mais escuro, denominado Azul 01, e 
um outro mais claro, denominado Azul 02. 

1 As cores originais do selo foram 
calibradas para atender à variedade de 
aplicações possíveis para a identidade.
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No sistema de coordenadas cartesianas espacial, a 
posição de qualquer ponto P pode ser descrita por um 
trio ordenado de números. Existe uma correspondência 
unívoca entre cada ponto P no espaço tridimensional e o 
trio ordenado (x; y; z). A unidade X (maiúsculo) mede a 
distância da projeção ortogonal de cada ponto a partir da 
origem. Onde, o eixo x é traçado na vertical (90 graus); 
o eixo y é traçado na diagonal (150 graus); e o eixo z, 
também traçado na diagonal (30 graus). Em seguida, 
traçam-se 05 (cinco) projeções ortogonais paralelas dos 
eixos x e z com distâncias iguais a X, Y, Z, -X, -Y, -Z 
(seguidas de um número ordinal, 1, 2, 3...). A partir desse 
ponto, é possível traçar as faixas diagonais e verticais 
que formarão a parte superior do número 5. 

Traça-se um circulo com 18 unidades (18 X)  de diâmetro, 
cujo centro esteja localizado nas seguintes coordenadas 
(X8; Y13; -Z5); Em seguida, traça-se outro círculo com 
18 X de diâmetro, cujo centro esteja localizado nas 
seguintes coordenadas (X22; Y10; Z12).

Elipse com 16 unidades de largura e 24 de altura, cujo 
centro esteja localizado nas seguintes coordenadas (X22; 
Y10; Z12). Em seguida, replicá-la 1X à direita.

Traça-se um círculo com 18 unidades de diâmetro, cujo 
centro esteja localizado nas seguintes coordenadas (X3; 
Y8; Z-5). Em seguida, traça-se outro círculo com 18 X 
de diâmetro, cujo centro esteja localizado nas seguintes 
coordenadas (X14; Y16; Z-3)

As elipses agrupadas devem ser replicadas e giradas  em 
torno do próprio eixo duas vezes. A primeira réplica com 
um giro  de 1500; e a segunda, com um giro de 450.

1 2

3

4

4. CONSTRUÇÃO

Malha isométrica de perspectiva

Finalmente, temos a finalização do selo desenhado a 
partir das coordenadas estabelecidas sobre a malha 
isométrica de perspectiva. Cabe ressaltar que alguns 
dos elementos presentes na arte não necessariamente 
obedecem rigorosamente a quaisquer parâmetros, uma 
vez que foram desenhados à mão-livre, a exemplo do 
mapa mundi. Para composição do texto foram traçadas 
duas linhas perpendiculares, entre si, alinhadas à direita 
e à base do selo, na fonte Liberation Sans Serif com 
tracking em default. Os pontos vermelhos representam 
os centros das guias circulares; e o ponto preto, sobre a 
ponta do lápis, apenas uma referência para o encontro 
das linhas diagonais que formam a parte apontada do 
lápis.    

5

6
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5. REDUÇÃO MÁXIMA

80 mm

1971-2021

65 mm

1971-2021

55 mm

1971-2021

45 mm

1971-2021

40 mm

1971-2021

5

3

1 2

4

6

20mm

O selo com parte nominal tem 
redutibilidade máxima de 40 mm. Abaixo 
desse valor, o selo deve ser apresentado 
sem a data de fundação e do cinquentenário 
da Proex, conservando a palavra “ANOS”, 
podendo ser reduzido até 20 mm.
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Chama-se área de proteção a margem 
criada para favorecer a visualidade do selo e 
preservar sua integridade sem interferências 
de outros elementos na composição gráfica. 
A área de proteção do selo do cinquentenário 
da Proex foi elaborada utilizando como 
base a altura da porção textual do símbolo, 

que conrresponde a 06 unidades de X da 
malha de construção isométrica, como 
vimos, anteriormente, e da qual se origina 
o módulo denominado y.

6. ÁREA DE  PROTEÇÃO

Y

Y

1971-2021

Y

Y Y
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A assinatura visual do Selo dos Anos 
da Proex deve estar sempre emparelhada à 
assinatura secundária do logotipo da UFRN, 
que sob nenhuma hipótese pode figurar 
sozinho em quaisquer meios eletrônicos 
ou físicos de comunicação, uma vez que 
perderia seu sentido e finalidade. Pode 
ser apresentado em sua forma completa, 

acompanhada do nome por extenso 
(legenda), ou em forma resumida, sem 
os anos de fundação e do ciquentenário, 
conforme a regra de redução máxima.

As composições do selo, aqui, 
apresentadas, se fundamentam no Manual 
de Identidade Visual do logotipo da UFRN, 
constantes na sua página 37.

7. ASSINATURA VISUAL

7. 1 – Selo associado à assinatura  visual secundária  da UFRN 
/ assinatura de unidade como legenda

Y

X

Y

X

1971-20211971-2021

PROEX

1971-2021

1971-2021
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Logotipo da UFRN e nome da unidade, 
distanciados em 1y por linha separadora, 
inclinada em 6º, de espessura 2 pt, altura 20x 
e cor Azul 02. Os elementos são alinhados 
ao centro vertical da linha separadora.

O logotipo da UFRN pode ser disposto à 
esquerda ou à direita do nome da unidade.  

Logotipo preferencialmente na versão sem 
legenda.

As composições do selo, aqui, 
apresentadas, se fundamentam no Manual 
de Identidade Visual do logotipo da UFRN, 
constantes na sua página 38.

7. ASSINATURA VISUAL

1971-2021 1971-2021

1971-2021

1971-2021

1971-2021

1971-2021

7. 2 – Selo associado à assinatura  visual secundária  da UFRN 
/ assinatura de unidade emparelhada
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7. ASSINATURA VISUAL

7. 3 – Selo associado à assinatura  visual secundária  da UFRN 
/ assinatura de unidade emparelhada (nome da unidade 
abreviado)

Logotipo da UFRN e nome da unidade, 
distanciados em 1y por linha separadora, 
inclinada em 6º, de espessura 2 pt, altura 20x 
e cor Azul 02. Os elementos são alinhados 
ao centro vertical da linha separadora.

O logotipo da UFRN pode ser disposto à 
esquerda ou à direita do nome da unidade.  

Logotipo preferencialmente na versão sem 
legenda.

As composições do selo, aqui, 
apresentadas, se fundamentam no Manual 
de Identidade Visual do logotipo da UFRN, 
constantes na sua página 39.

1971-2021

1971-2021

1971-2021
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8. VERSÕES

Positiva e negativa

Essas versões guardam duas 
particularidades além do monocromatismo: 
a primeira, diz respeito à elipse que corta 
o globo, onde optou-se por vazá-lo na 
passagem da elipse sobre ele, uma vez que 
se se mantivesse a cor preta, o elemento 

gráfico se anularia; a segunda, diz respeito 
ao mapa do Rio Grande do Norte, que 
nesta versão nomocromática, recebe um fio 
circundante no mapa, a fim de descatacá-lo 
sobre a região oceânica, no mapa mundi. 
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FUNDOS COLORIDOS

Positiva e negativa

Embora a identidade visual da selo seja 
predominantemente derivada dos azuis 
presentes no logotipo da UFRN, este pode 
estar aplicado em composições de variadas 
cores. Quando aplicada sobre suportes de 
preenchimento de contínuo (cor sólida), 
com luminosidade média, o logotipo deve 
ser aplicado prioritariamente na sua versão 
negativa.

Para suportes com níveis elevados 
de luminosidade, o logotipo é aplicado 
monocromático, em Azul 01. Este é o único 
uso de monocromático Azul 01 previsto 
para o logotipo, não se estendendo a 
outras aplicações. O uso da versão positiva 
em suportes coloridos é estritamente 
desaconselhado.
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FUNDOS COLORIDOS

Exemplos de usos incorretos do selo
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FOTOGRAFIAS

Fotografias podem ser assinadas com 
o selo dos 50 Anos da Proex em áreas 
que favoreçam o contraste. Quando 
as tonalidades da fotografia estiverem 

próximas das do logotipo ou não 
favorecerem o contraste, utilizar versão 
negativa.
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12. TIPOGRAFIA

A tipografia padrão é um recurso 
visual que traz unidade e harmoniza a 
comunicação institucional. Requer, para 
isso, bom rendimento na impressão e em 
tela e flexibilidade para uso em diferentes 
aplicações, de acordo com o objetivo, 
condições técnicas e viabilidade para a 
composição gráfica (Lupton, 2015).

OBS: Texto e figura extraídos da pág. 54 
do Manual de Identidade Visual da UFRN.

A família Liberation foi incorporada 
à identidade visual, para ser utilizada em 
documentos impressos e eletrônicos (web) 
e em comunicações visuais da Instituição.

Liberation é distribuída sob licença 
GNU GPL, sendo de livre distribuição para 
uso na UFRN1.
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