
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE TAMANHOS MÍNIMOS PARA USO DA 

MARCA IFF E DE TEXTOS EM ARTES PARA REDES SOCIAIS 

 

 

 

Caros colegas Comunicadores, 

 

 

 Buscando fortalecer a nossa identidade visual institucional, colaborando para uma percepção 

correta da marca do IFFluminense e favorecendo a comunicação com os públicos interno e externo, 

criamos algumas orientações quanto à redução máxima da marca IFF nas artes produzidas pelos 

programadores visuais no âmbito de todo o Instituto, bem como nos tamanhos mínimos permitidos 

para elementos textuais que serão utilizados nessas artes. 

 

 

A. Redução ideal e máxima da marca IFF 

 

 Após alguns testes feitos utilizando diversos tamanhos da marca do IFFluminense, 

observou-se que, em ambiente mobile, a redução máxima ideal seria para 140 pixels de altura em 

72 dpi, tomando como referência o símbolo dos IFs tanto na versão vertical como na horizontal. 

Caso haja necessidade de uma redução maior, recomendamos que a marca não tenha menos que 93 

pixels de altura em 72 dpi, tomando como referência o símbolo dos IFs tanto na versão vertical 

como na horizontal. Percebemos que valores menores do que esse prejudicam a correta leitura dos 

elementos da marca. 

 

  

 

 



 

 

 

 

B. Tamanho ideal e mínimo para textos 

 

 Buscando preservar a legibilidade e o conforto visual nas peças gráficas produzidas para as 

redes sociais, percebeu-se após alguns testes que, em ambiente mobile, o ideal é a utilização de 

textos em corpo 42 ou a letra “O” com 30px de altura, em 72dpi, tomando como referência a 

tipografia Open Sans, sendo o mínimo em corpo 30 ou letra “O” com 22px de altura, em 72dpi, 

tomando como referência a tipografia Open Sans. Percebemos que tamanhos menores do que 

esses comprometem a legibilidade dos textos. 

 

 

 

 Esperamos que essas informações colaborem para preservamos o uso correto da nossa 

marca, bem como manter a legibilidade das peças gráficas nos diversos canais do Instituto Federal 

Fluminense. O e-mail coord.imagem@iff.edu.br está disponível para o envio de dúvidas sobre este 

ou outros assuntos relativos à Imagem Institucional. 

 

 

 

Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2021. 

 

Coordenação de Imagem Institucional 
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