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A produção do selo comemorativo
para o aniversário de 45 anos da UEL

entra em sua reta final. Depois de um
briefing apresentado em maio por Ligia
Barroso, Coordenadora de Comunicação
da UEL, que resumiu algumas das princi-
pais características da Universidade, os
alunos do 2o ano do curso de Design
Gráfico foram divididos em pequenos
grupos e tiveram dois meses para a criar
a identidade visual do selo. Nesta fase,
cada grupo decidirá qual a melhor pro-
posta, que será apresentada no Restau-
rante Universitário de 2 a 5 de agosto, para
que a própria comunidade universitária
faça uma seleção para eleger o selo que
melhor representa a UEL.

A professora Cibele Sitta (Departa-
mento de Design), uma das coordenado-
ras do projeto, explica que cada equipe
criou até três alternativas de propostas
para o selo. “Agora eles estão refinando a
escolha final, analisando qual proposta é
mais pertinente para a apresentação”.

Entre os elementos mais utilizados no
selo, a docente aponta que a peroba,
árvore símbolo da Universidade, continua
sendo a maior fonte de inspiração para os
alunos. “Eles trabalharam muito com a
peroba, por ela ser uma referência muito
grande aqui. Tanto para o reconhecimen-
to externo como para o interno, ela é um
símbolo essencial”. Alguns grupos, no
entanto, optaram por dar mais ênfase para
o próprio número 45, preferindo eviden-
ciar a data comemorativa.

Cibele comenta que também surgiram
propostas focadas na paisagem da UEL,
destacando os animais silvestres que vi-
vem no Campus. Uma ideia parecida com
a escolhida para representar a identidade
visual do Vestibular 2017, que contou
com o trabalho das alunas do 3o ano de
Design Gráfico, Juliana Azevedo, Heloísa
Barbosa e Marina Ferraz. Elas se inspira-
ram na diversidade da flora do Campus e
na fauna paranaense, criando assim um
layout colorido e cheio de animais para
representar o processo seletivo.

Na equipe de Letícia Santos, as pro-
postas trabalhadas para o selo tiveram
como tema central a união e diversidade
na Universidade. Eles se basearam nos
nove centros de estudo da UEL, repre-
sentando-os como uma folha de uma
árvore característica de cada um desses
centros. Uma outra folha, em laranja,
representa a peroba e a Universidade
como um todo. “É como se fosse a união
de todos os centros e isso resultasse no

Selo comemorativo será apresentado
à comunidade universitária

Propostas passam por ajuste fino e serão expostas no Restaurante Universitário de 2 a 5 de agosto,
para que a comunidade da UEL eleja a mais representativa

que a UEL é”, explicou a estudante.
Já na equipe de Camila Santos, a ideia

principal partiu do símbolo original da
Instituição, assim como suas três funções:
o ensino, a pesquisa e a extensão. “A gente
quis construir os 45 anos a partir dessas
três estruturas básicas. Também utiliza-
mos uma peroba estilizada para represen-
tar toda a diversidade da comunidade uni-
versitária”, salienta.

Apesar de toda a animação e dedicação
com o projeto, alguns problemas acaba-
ram surgindo. Para Ricardo Marcelino, da
mesma equipe de Letícia, a maior dificul-
dade foi a adequação do selo. Segundo o
professor, pensar em como ele poderia ser
aplicado em uma superfície de diferentes
tamanhos e cores foi bastante difícil. Foi
aí que entrou a professora Cibele, que tem
como principal objetivo auxiliar os alunos.
“Meu papel é o de orientá-los nesse desen-
volvimento, trabalhar com a turma de um
modo que eles consigam fazer a pesquisa,
discutir e aprimorar as ideias”, diz.

Atualização - Este aprimoramento
de ideias também está presente na atuali-
zação do ensino do Design Gráfico, já
que novas necessidades acabam surgin-
do para o curso, que precisa modificar
alguns aspectos para atender essa nova
demanda. Exemplo disso é a identidade
visual do Vestibular 2017, que este ano
será veiculado nas redes sociais, como o
Facebook e o Instagram e outros meios

digitais, além do tradicional material im-
presso e do cartaz.

A professora Cibele explica que até
então a aplicação do Design Gráfico sem-
pre foi voltada para o meio impresso,
mas agora é voltado para o grafismo
visual em geral, o que facilita a aplicação
no mundo digital. Essa atualização é tra-
balhada com os alunos da UEL, assim
“eles saem da Universidade conhecendo
tanto o design impresso quanto digital”,
explica a professora, que afirma que
desta forma eles chegam prontos para o
mercado de trabalho.

Ainda assim, a mudança exige bastante
atenção, pois agora é necessário entender
as diferenças entre esses dois meios. “Toda
a base continua sendo a mesma, mas é
preciso conhecer esse universo digital
para verificar as limitações, afinal são
formas bem diferentes de comportamen-
to dentro desses dois universos”, diz.

Para o selo comemorativo dos 45 anos
da UEL, a aplicação no meio digital deve
acontecer na implantação das assinaturas
de e-mail. Segundo Cibele, esta é uma
maneira de disseminar massivamente o
selo dentro da Universidade.

Depois da seleção feita pela comunida-
de no RU entre o dia 2 e 5 de agosto, o Selo
escolhido será divulgado no dia 9, no RU,
às 12 horas.

Divididos em grupos, os alunos estão finalizando as propostas

PARA O SELO
COMEMORATIVO DOS
45 ANOS DA UEL, A
APLICAÇÃO NO MEIO
DIGITAL DEVE
ACONTECER NA
IMPLANTAÇÃO DAS
ASSINATURAS DE
E-MAIL. ESTA É UMA
MANEIRA DE
DISSEMINAR
MASSIVAMENTE O
SELO DENTRO DA
UNIVERSIDADE.
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