
Manual de uso da marca

Enap 



O símbolo transmite seriedade, objetividade e contemporaneidade compatíveis com a instituição
e também continuidade em relação ao sinal de identificação anteriormente usado.
O desenho representa clareza e legibilidade, estabelecendo elementos que particularizam a mensagem.

Nas questões em relação ao uso, a marca é de fácil implantação, de fácil desdobramento em novas peças.
É compatível com os equipamentos de editoração e reprodução disponíveis na Escola.
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Princípios adotados nesta proposta 

1.  Manter um vínculo com a identidade visual anterior
> O box retangular foi mantido. 
> A cor vermelha foi mantida.

2.  Renovar a identidade visual anterior 
> A sigla passou a ser grafada da seguinte forma: Enap, em vez de ENAP; com isso, a informação fica mais leve 
e a leitura mais fluente; em outras palavras, adotou-se um tom de voz menos austero e mais ‘amigável’.
> O box retangular foi ampliado, e o texto descentralizado.
> O tipo foi trocado por um desenho sem serifa.

3.  Alinhar a nova identidade com a comunicação do Governo Federal 
> Em linhas gerais, foi mantida a identidade visual proposta pela Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da Repúblida (Secom/PR).
> O tipo adotado é o Open Sans, conforme indica o manual da Secom/PR.

Manual do uso da marca          2

Enap 



A marca

A marca da Enap é formada por um logotipo e
um símbolo. O símbolo pode ser utilizado individualmente, 
mas o logotipo não.
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símbolo

marca

logotipo
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Enap 

O uso do símbolo

A versão simplificada da marca aparece apenas com seu 
símbolo, que pode ser aplicado conforme regras contidas neste 
material. Seu uso varia em função de uma possível restrição de 
aplicação, seja pela redução, seja por processos  de produção.

Dê sempre prioridade para a versão completa da marca, 
optando pela simplificada somente quando o uso da completa 
não for possível. 
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Tipografia

Para manter a padronização visual das manifestações 
gráficas da Enap, todas as informações devem ser
compostas na família tipográfica Open Sans.

Atenção: jamais reconstrua a marca. Utilize apenas os originais fornecidos pela Enap.

Open Sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Open Sans Itálico

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Open Sans Negrito

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789
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Versões da marca

A versão da marca muda de acordo com a situação: pode ser 
principal, duas ou quatro linhas. Dê sempre prioridade para a 
versão principal, usando a versão duas linhas somente quando o 
uso daquela não for possível. 
Atenção: jamais reconstrua a marca. Utilize apenas os originais fornecidos pela Enap.
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Escola Nacional de 
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Enap 
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Proporções da marca
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Duas linhas

Principal

Quatro linhas
Escola 
Nacional de 
Administração 
Pública 

Enap 

Escola Nacional de Administração Pública 

Escola Nacional de 
Administração Pública 

Enap 

Enap 

c c/10 Enap  Open Sans Extrabold corpo 40 

Escola…  Open Sans Bold corpo 20 / 24 

Box  60 x 25 mm



Arejamento

Para facilitar a leitura e proteger a marca da interferência de 
outros elementos, deve sempre haver um espaçamento mínimo 
entre a marca da Enap e títulos, textos, imagens e margens dos 
materiais impressos.

A medida da área mínima de proteção é duas vezes a altura definida da letra “n” do símbolo.
Principal

Duas linhas

2x2x

2
x

2
x

2
x

2
x

2x2x
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Quatro linhas
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x

2
x

2x2x

Escola 
Nacional de 
Administração 
Pública 

Enap 

x



Escola 
Nacional de 
Administração 
Pública 

Enap 
Escola Nacional de 
Administração Pública 

Enap Escola Nacional de Administração Pública Enap 

Para manter a perfeita legibilidade e qualidade de reprodução, 
a marca da Enap nunca deve ser menor do que 90 mm, para a 
assinatura principal; 40 mm, para as assinaturas em duas linhas; 
35 mm, para as assinaturas em quatro linhas; e 15 mm, para o símbolo 
sozinho em impressões de qualquer material gráfico. 

Ex.:  patrocínios, impressão em objetos pequenos, flyers etc.

Duas linhasPrincipal

90 mm 40 mm

Símbolo

15 mm

Materiais gráficos

Redução mínima
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Quatro linhas

35 mm

Enap 



Tela

Redução mínima

Ex.:  sites, apresentações internas, e-mail marketing etc.

No caso de aplicação para a tela, deverá ser usada a marca da versão  
principal.
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600 pixels

Principal
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Cor

As cores básicas da marca da Enap são o preto e o vermelho.
O vermelho é a cor principal e, assim como o preto, deve 

estar sempre presente nas peças para criar uma associação 
à marca. 

As cores auxiliares são o azul, o verde, o marrom e 
o amarelo, representadas abaixo. Essas nunca devem
 dominar a peça ou aparecer na marca. A utilização 
correta das cores reforça os diferenciais da marca.

C
o

re
s 

au
xi

lia
re

s

Pantone ®  124 C

CMYK  0/ 0/5/10

RGB  229/152/0

Pantone ® 343 C

CMYK  100/0/70/60

RGB  0/102/0

Pantone ®  Reflex Blue

CMYK 100/80/0/10

RGB  0/25/229

Pantone ®  168 C

CMYK 95/0/10/0

RGB  102/0/0

C
o

re
s 

b
ás

ic
as

Preto

CMYK  0/0/0/100

RGB  0/0/0

Pantone ®  186

CMYK 0/100/80/10

RGB  229/0/25
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A marca da Enap, quando aplicada sobre 
fundos de cores institucionais, deve
aparecer na cor branca e as letras do 
símbolo, na cor  do fundo. 

Aplicação da marca sobre cores institucionais
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Escola Nacional de Administração Pública 

Escola Nacional de Administração Pública 

Escola Nacional de Administração Pública 

Escola Nacional de Administração Pública 
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Aplicação em preto e branco

Utilize as marcas monocromáticas somente quando 
houver restrição de cores.

Para aplicações em fundo branco

Para aplicações em fundo preto
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Escola Nacional de Administração Pública 
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Escola Nacional de 
Administração Pública 

Escola Nacional de Administração Pública 



Enap 

Quando houver restrições de uso para preto e branco e na 
cor de fundo, a marca deve ser aplicada em traço. Siga a 
tabela abaixo para manter a sua visibilidade. Use a marca 
em preto para fundos de 0% a 50%  de preto, e  a marca 
em branco para fundos de 60% a 100% de preto.
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Aplicação em gradientes de preto

100% 90% 80% 70% 60%

40%50% 30% 20% 10%

Enap Enap Enap Enap 

Enap Enap Enap Enap Enap 



Enap Enap 

Enap Enap 

Enap 

Usos incorretos

Não distorcer horizontal ou 

verticalmente a marca

Não alterar a proporção ou a 

posição dos elementos

Não mudar a tipografia da marcaNão aplicar sombras ou 

outros recursos gráficos

Não utilizar linha de contorno 

no logotipo ou no símbolo

Não aplicar a marca sobre fundos 

que não favoreçam a leitura

Não criar dégradés na marca

Não utilizar cores ou combinações 

de cores diferentes das previstas 

neste manual

Ao comunicar a marca da Enap, é fundamental ser consistente  
para preservar a sua integridade e credibilidade e garantir a sua perfeita 
leitura. Assim, nunca faça uma aplicação que não esteja de acordo  
com os padrões determinados aqui.
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Ministério do
Planejamento, Orçamento

e Gestão

Assinatura  com a marca do Ministério  

As regras demonstradas abaixo seguem o  
Manual de Uso da Marca do Governo Federal,
da Secom/PR.
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Aplicação da marca em impressos

Manual do uso da marca          17

Assinaturas dos impressos da Enap

Os materiais da Enap devem ter suas assinaturas criadas
a partir da seguinte justaposição: Símbolo Enap + Título
do material. O objetivo é informar 

 de maneira clara e imediata .

Para construir uma assinatura, deve-se aumentar em 75% 
o corpo do texto do título com relação ao texto «Enap» 
do símbolo, e aquele deverá ser escrito em Open Sans.

a instituição autora 
e o assunto

Título

x/2

x

Enap corpo 8 - Título corpo 14

Título

x/2

x

Enap corpo 10 - Título corpo 17

Título

x/2

x

Enap corpo 14 - Título corpo 24

Enap 

Enap 

Enap 



Aplicação da marca em impressos

Papel timbrado

O logotipo completo na versão de uma linha
deve ser usado como assinatura no cabeçalho
de peças institucionais, tais como papel timbrado
cartão de visita, pastas etc.

O papel timbrado deverá ser usado em toda 
correspondência externa da Enap.

Recomenda-se, para o corpo do texto, o uso
das famílias tipográficas Calibri corpo 12.

Manual do uso da marca          18

SAIS - Área 2A 70610-900 Brasília, DF – Brasil
Tel: 55 61 2020 3000 – Fax: 55 61 2020 3167

www.enap.gov.br - faleconosco@enap.gov.br

 –  – 

297

210

Escola Nacional de Administração Pública Enap 

Calibri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri Itálico
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri Negrito
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789



Aplicação da marca em impressos
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Cartão de visita

55

93

Cartão de agradecimento

Escola Nacional de Administração Pública SAIS - Área 2A – 70610-900 – Brasília, DF – Brasil
Telefone: (61) 2020 3032 - 2020 3025 – Fax: (61) 2020 3167

 – 

147

105

Enap 

+55 (61) 9XXX XXXX 
www.enap.gov.br 

SAIS - Área 2A – 70610-900 – Brasília,DF – Brasil

Telefone: +55 (61) 2020 XXXX  Celular:   
e-mail@enap.gov.br – 

Nome do Servidor
Cargo 
Setor



ApostilaEnap 

Aplicação da marca em impressos

Capa de Apostila A capa de apostila deverá ser usada em todo
material didático da Escola.
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297

210

Escola Nacional de Administração Pública
SAIS - Área 2A
70610-900 – Brasília, DF
Telefone: (61) 2020 3000
Portal: www.enap.gov.br

Nome do curso

                       

             

Brasília, 2014 

Nome do módulo, se possuir

imagem do curso
quando houver

Instituição 
Parceira

caso houver

x/2

C
o

n
tr

ac
ap

a

Enap 

Ministério do

x
x/2

Enap Planejamento, Orçamento
e Gestão



Aplicação da marca em impressos

Capa de Monografia A capa de monografia  deverá ser usada 
no trabalho de conclusão dos cursos de
especialização da Enap.
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297

210

Diretoria de Formação Profissional

Coordenação-Geral  de Especialização 

Título da Monografia

Nome do aluno

Brasília - DF

Mês/Ano

Acabamento
com fita preta

Escola Nacional de Administração Pública Enap 



Certificado

Aplicação da marca em impressos

Certificado
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Aplicação da marca em impressos

Histórico escolar
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297

210

Escola Nacional de Administração Pública Enap 

Histórico Escolar



54

86

Cargo Matrícula Siape

Identidade Funcional

Nome

Foto

Nome

Filiação

Naturalidade

Título de eleitor Data de nascimento

RG

Assinatura do(a) Servidor(a) 

CPF

Assinatura do(a) Diretor(a) de Gestão Interna

Aplicação da marca em impressos

Crachás

C
ra

ch
á 

d
e 

al
u

n
o

5 mm de diâmetro

5 mm de diâmetro

75

105

Crachá funcional
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Enap 

Enap 

Facilitador de curso

Nome

Orgão de origem

Enap Participante de curso

Nome

Orgão 



Aplicação da marca em impressos

Pasta canguru

Frente

Verso

SAIS - Área 2A – 70610-900 

Brasília, DF – Brasil

Telefone: (61) 2020 3000

Portal: www.enap.gov.br
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Aplicação da marca na capa da Revista do Serviço Público (RSP)
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SAIS - Área 2A – 70610-900 – Brasília,DF – Brasil

Tel: +55 (61) 2020 3096/3102 – Fax: +55 (61) 2020 3178



Aplicação da marca eletrônica

Portal
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Aplicação da marca eletrônica

Intranet
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Aplicação da marca eletrônica

Assinatura de e-mail
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Nome do Servidor

De:
Enviado em:
Para: 
Assunto:
Anexos:

Texto da mensagem

Escola Nacional de Administração Pública Enap 

+55 (61) 9XXX XXXX 

SAIS – Área 2A – 70610-900, Brasília-DF, Brasil

Telefone: +55 (61) 2020 XXXX  Celular:   
e-mail@enap.gov.br – www.enap.gov.br

Nome do Servidor
Cargo/Setor

Fonte nome: Calibri negrito tamanho 12
Fonte cargo: Calibri regular tamanho 11

Fonte endereços: Calibri regular tamanho 10

http://e-mail@enap.gov.br
http://www.enap.gov.br
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