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LOGOMARCA PPGEnf/INISA UFMS 

 

Logotipo ou logomarca é uma assinatura institucional, trata da representação 

gráfica de uma marca. Por isso, geralmente está associado em peças gráficas e 

digitais de uma empresa ou instituição. Como toda assinatura, o logotipo segue um 

padrão visual que o torna reconhecido e seu  uso pode reforçar a imagem de um 

grupo, instituição ou empresa.      

    

   

 

A logomarca  do Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PPGEnf) do 

Instituto Integrado de Saúde (INISA) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS) foi criada como forma de representação gráfica de um programa de 

formação acadêmica universitária, com o objetivo de criação de uma identidade 

visual. 

A cadeia de DNA (ácido desoxirribonucleico) foi utilizada como base da figura 

como representação das ciências da saúde e/ou ciências da vida como grande área 

do conhecimento na qual a Enfermagem encontra-se vinculada. A esfera inserida 

objetivou agregar um valor humanístico para a imagem, com denotação de um 

formato de corpo humano, atributo característico da ciência da Enfermagem. Por 

último a chama foi adicionada em alusão ao símbolo mundial da Enfermagem, que 

trata da lâmpada sempre acesa, imortalizada desde os princípios da Enfermagem 

enquanto ciência. 

 



 

 As cores adotadas também representam as sensações que são capazes de 

despertar nas pessoas, quando o azul remete a racionalidade e espiritualidade na 

fita da cadeia de DNA e nas letras utilizadas para o texto das Siglas e nome do 

Programa, além de ser a cor padrão da UFMS. 

O laranja representa a comunicação e ação inerentes as atividades de 

pesquisa e promoção do conhecimento científico. O roxo/violeta direciona para a 

transformação, sabedoria e conhecimento que a pesquisa científica é capaz de 

promover. 

Por último, o verde na esfera que figura a imagem humana, denota vida, 

tranquilidade, tenacidade, natureza e meio ambiente. Agrega o valor humano tão 

presente nos estudos em Enfermagem e Saúde. 

 

           

 

UTILIZAÇÃO DA LOGOMARCA 

 

A logomarca  PPGEnf/INISA poderá ser utilizada nas versões completas ou 

somente com siglas, conforme figuras acima, bem como na versão em cores ou 

preto e branco. 

Poderá compor arquivos digitais tais como assinaturas de e-mail, imagens de 

grupos de mensagens, página do curso, bem como material impresso como banners, 

cartazes, calendários e materiais promocionais como pastas, canetas, chaveiros, 

lápis, blocos de notas, camisetas, entre outros. 

 

 



 

Diversos formatos eletrônicos de arquivos foram confeccionados e estarão 

disponíveis no site do PPGEnf/INISA (https://inisa.ufms.br/pagina-inicial/ppgenf/) 

para utilização nos formatos pdf, gif, jpeg, tiff, entre outros para uso em 

programas/softwares de imagens que utilizam arquivos com alta resolução, como o 

corelDRAW, por exemplo.  

 

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO 
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