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Símbolos usados e seus respectivos significados 
 

1. Letras da sigla “UFR” 

O primeiro ponto a se ressaltar no projeto é que o símbolo forma as três letras 

da abreviação do nome da Universidade Federal de Rondonópolis, “UFR”. 

 

2. Hipocampo 

Os três pilares de uma universidade são: ensino, pesquisa e extensão, logo já 

se pode concluir que o principal objetivo da mesma é o aprendizado, tanto por meio 

de aulas teóricas quanto por aplicações práticas. 

Nas marcas que remetem à educação em geral quase sempre se utiliza um livro 

para representar conhecimento ou aprendizado. Na marca da UFR busquei me 

afastar desse padrão e inovar ao representar estes conceitos através do 

hipocampo.  

O hipocampo é uma parte do cérebro que entre outras funções é responsável 

pelo aprendizado, captando memórias de curto prazo e transformando-as em 

memórias de longo prazo. 

“Hipocampo é uma pequena formação curvada no cérebro que desempenha um 

papel importante no sistema límbico. Está envolvido na formação de novas 

memórias e também está associado com a aprendizagem e emoções.” Fonte:  

https://psicoativo.com/2015/12/o-que-e-hipocampo-funcao-localizacao-

anatomia.html  

No símbolo ele é representado na parte azul, que forma a letra “U”. 

 

https://psicoativo.com/2015/12/o-que-e-hipocampo-funcao-localizacao-anatomia.html
https://psicoativo.com/2015/12/o-que-e-hipocampo-funcao-localizacao-anatomia.html


3. Indústria 

Devido a universidade ter se tornado autônoma e exclusiva da cidade de 

Rondonópolis, vê-se necessário representar em sua marca aspectos da região. Os 

acadêmicos da UFR, ao se formarem, contribuirão para a economia da cidade, então 

este é um ponto que devemos ressaltar.  

A economia de Rondonópolis em sua maior parte é movida pelo agronegócio e 

pela indústria. A cidade é referência nacional na produção e industrialização de 

algodão e soja. Logo, na marca isso foi representado na letra “F”. 

 

 

4. Rio Vermelho 

Um dos aspectos mais importantes que uma marca pode representar em seus 

conceitos é a história. Símbolos históricos tornam a marca única. Portanto, a 

história não poderia estar de fora da marca da UFR. Neste projeto ela é representada 

pelo Rio Vermelho, ele foi escolhido por estar diretamente ligado à criação da 

cidade de Rondonópolis, desde a época que a mesma ainda nem era uma cidade e 

estava em processo de povoamento. 

Na marca, o Rio Vermelho é representado na letra “R”, como já podia se imaginar 

pela cor da mesma. 

 

 

 

 

 



5. Localização da UFR 

Para a clara leitura das letras, a marca possui dois pontos de recorte, onde se 

dividem as letras e também cada conceito. Os dois recortes além de serem feitos 

em pontos calculados para manter a fluidez e geometria da marca, coincidem 

exatamente com o encontro das rodovias MT-270 e MT-383, onde fica localizada a 

UFR. É uma representação geográfica sutil e indireta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de Fonte da escrita utilizada  
A fonte utilizada na parte textual do projeto foi a “Montserrat SemiBold”. Esta 

fonte tem um visual moderno e jovial, pois não possui serifa. 

 



Grade Construtiva (Grid) 

 

Cores usadas 
O projeto tem 3 cores no total. Sendo elas, azul, preto e vermelho. Essas são as 

mesmas cores da bandeira de Rondonópolis, porém com leves alterações nos tons. 

Cada cor tem um significado no contexto da marca. 

Azul: simboliza profissionalismo, confiança e tecnologia. 

Preto: representa poder e sofisticação. 

Vermelho: além de representar o rio, também simboliza força e o amor pelo 

conhecimento. 

 


