


Neste manual de imaxe desenvól-
vense os pasos fundamentais para a 
aplicación da marca CAMPUS VIDA, 
integrándose coa marca USC, seguindo 
as bases do Manual de Imaxe da USC.



O logotipo de CAMPUS VIDA, foi 
creado para convivir coa  Imaxe da 
USC.

A cor azul é a institucional da 
Univesidade de Santiago de 
Compostela.

A imaxe corporativa da Universidade 
de Santiago de Compostela 
componse nas cores azul Pantone 
280 e branco. 
O azul Pantone 280 empregarase 
como cor distintiva da Universidade 
de Santiago de Compostela.

A tipografía empregada en “CAMPUS 
VIDA” é a institucional Lucida, 
(tipografía empregada no logotipo 
da USC na lenda, “Universidade de 
Santiago de Compostela”). 

O nome completo da institución 
componse en tipografía “Lucida”, 
unha familia de letras con remates 
rotundos, ideada para o seu emprego 
con excelentes resultados en 
tamaños pequenos e en pantalla. 

Esta tipografía, pola súa variedade, o 
seu compromiso entre modernidade 
e vangarda, e a súa calidade e 
personalidade, convértese na 
tipografía base da Universidade de 
Santiago de Compostela. 

A cor verde (PANTONE 376 C) que 
leva a palabra “VIDA” simboliza, 
«natureza e crecemento» e enche de 
sentido a palabra.

Logotipo. CAMPUS VIDA



CAMPUS VIDA

Relación de proporcións e tamaño 
dos distintos elementos do logo 
CAMPUS VIDA. 

Estas pautas de construción son 
aplicables tamén á versión en 
negro do logotipo. 
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Logotipo. Construción



O logotipo da USC e de CAMPUS 
VIDA estarán separados por 
un espazo que se indica nas 
especificacións de construción do 
Manual de Imaxe da USC. 

Logotipo. USC e CAMPUS VIDA
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USC e CAMPUS VIDA

Relacións de proporción e tamaño 
entre os distintos elementos do logo da 
USC e Campus Vida. 

Estas pautas de construción son 
aplicables tamén á versión en negro 
do logotipo. 

0,50X 1,59X 

Logotipo. Construción



Para reproducións en branco e negro, 
sutitúense as cores por 100% negro. 

Logotipo. Branco e negro 



Sobre fondo azul corporativo  
empregarase a versión en negativo.

Logotipo. Fondo azul corporativo 



Sobre fondo negro empregase a ver-
sión en negativo en branco e negro. 

Logotipo. Fondo negro



Aplicanse os mismos criterios que  
aparecen no manual da Imaxe do 
logotipo da USC nas páxina: 

21, 
Sobre un fondo cunha saturación 
de cor superior ao 75% en escala 
de grises recoméndase empregar 
a versión en negativo das siglas en 
branco e negro. 

NOTA: Os rectángulos de cor e gris 
teñen carácter orientativo, represen-
tando o fondo sobre o que se aplica 
o logotipo, e non forman en ningún 
caso parte del. 

22,
Sobre un fondo cunha saturación 
de cor superior ao 75% en escala 
de grises recoméndase empregar 
a versión en negativo das siglas en 
branco e negro. 

23.
Sobre un fondo cunha saturación 
de cor superior ao 75% en escala 
de grises recoméndase empregar 
a versión en negativo das siglas en 
branco e negro. 

Logotipo. Fondo color o fotográfico
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0,5X 

X 
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Establécese arredor do logotipo 
unha área de protección na que se 
recomenda non incluír ningún outro 
elemento gráfico (outros logotipos, 
símbolos, textos, etc.). 
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X 
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0,125X 

Logotipo. Área de protección 



Pantone 280 

C 100
M 0
Y 72
K 18

R 0
G 68
B 137

Pantone 376

C 50
M 0
Y 100
K 0

R 151
G 191
B 13

O logotipo de CAMPUS VIDA componse 
nas cores azul Pantone 280 e verde 376. 
O azul Pantone 280 empregarase 
como cor distintiva da Universidade de 
Santiago de Compostela. 

Cando a impresión con tintas planas 
non sexa posible utilizaranse as 
seguintes equivalencias CMYK. 

Valores en RGB

Logotipo. Cores



15 mm 
Tamaño mínimo recomendado nesta versión

22 mm 
Tamaño mínimo recomendado nesta versión

Mesmo criterio que figura na páxina 31 
do manual de Imaxe da USC:

O test de redución indica o tamaño mí-
nimo ao que se recomenda empregar 
o logotipo. 

O tamaño mínimo co que se recomenda 
empregar as siglas da USC é o que co-
rresponde a un cadrado azul de 15 mm. 

En ningún caso poderá empregarse 
esta versión do logotipo sen algunha 
das súas partes. 

15 mm

22mm

Logotipo. Test de redución



Logotipo 

Siglas, utilizacións incorrectas 

Queda expresamente prohibida a 
utilización das siglas como logotipo fóra 
das pautas de emprego establecidas neste 
Manual de Imaxe Corporativa. 

Unha imaxe gráfica incoherente, 
heteroxénea, distorsionada ou con 
múltiples versións debilita decisivamente a 
identificación institucional. 

Uso incorrecto: 
Modificación dos tamaños proporcionais 

35 

Para evitar utilizacións incorrectas 
aplicase os mesmos criterios que 
figuran nas páxinas 35, 36, 37, 38, 39 
e 40 do manual de Imaxe dá USC.
É dicir, calquera deformación e 
aplicación de cor que non este 
contemplada neste manual, non é 
posible aplicar.

Logotipo 

Siglas, utilizacións incorrectas 

Queda expresamente prohibida a 
utilización das siglas como logotipo fóra 
das pautas de emprego establecidas neste 
Manual de Imaxe Corporativa. 

Unha imaxe gráfica incoherente, 
heteroxénea, distorsionada ou con 
múltiples versións debilita decisivamente a 
identificación institucional. 

Uso incorrecto: 
Cambio das cores corporativas 

36 

Logotipo 

Siglas, utilizacións incorrectas 

Queda expresamente prohibida a 
utilización das siglas como logotipo fóra 
das pautas de emprego establecidas neste 
Manual de Imaxe Corporativa. 

Unha imaxe gráfica incoherente, 
heteroxénea, distorsionada ou con 
múltiples versións debilita decisivamente a 
identificación institucional. 

Uso incorrecto: 
Cambio das cores corporativas 

37 

Logotipo 

Siglas, utilizacións incorrectas 

Queda expresamente prohibida a 
utilización das siglas como logotipo fóra 
das pautas de emprego establecidas neste 
Manual de Imaxe Corporativa. 

Unha imaxe gráfica incoherente, 
heteroxénea, distorsionada ou con 
múltiples versións debilita decisivamente a 
identificación institucional. 

Uso incorrecto: 
Supresión de elementos 

38 

Logotipo 

Siglas, utilizacións incorrectas 

Queda expresamente prohibida a 
utilización das siglas como logotipo fóra 
das pautas de emprego establecidas neste 
Manual de Imaxe Corporativa. 

Unha imaxe gráfica incoherente, 
heteroxénea, distorsionada ou con 
múltiples versións debilita decisivamente a 
identificación institucional. 

Uso incorrecto: 
Expandir-contraer 

39 

Logotipo 

Siglas, utilizacións incorrectas 

Queda expresamente prohibida a 
utilización das siglas como logotipo fóra 
das pautas de emprego establecidas neste 
Manual de Imaxe Corporativa. 

Unha imaxe gráfica incoherente, 
heteroxénea, distorsionada ou con 
múltiples versións debilita decisivamente a 
identificación institucional. 

Uso incorrecto: 
Siglas transparentes 

40 

Logotipo. Utilizaciones incorrectas 



Papelaría según Manual de Imaxe da USC páxina 79

Usos xerais. Outras aplicacións 
Os seguintes exemplos contemplan a posibilidade de in-
tegración de segundos logotipos na papelaría institucional 
de usos xerais tanto de unidades estruturais pertencentes 
á USC como de entidades externas que colaboran con ela. 

En todos os casos estas aplicacións deben contar coa 
autorización do reitor ou, no seu caso, de quen teña dele-
gadas as competencias en materia de comunicación. 

Unidades INTERNAS á USC
Na utilización de segundos logotipos por unidades estrutu-
rais pertencentes á USC deberán respectarse as medidas 
e orde de elementos da papelaría de usos xerais da USC. 
O segundo logotipo deberá situarse no espazo superior 
dereito (no cartón de visita e no papel de carta) ou no 
inferior esquerdo (nos sobres). 

As súas dimensións máximas veñen marcadas en altura 
polo propio logotipo da USC e no ancho pola distancia de 
respecto que debe manterse co cadrado azul da USC. 

O segundo elemento de identidade irá centrado con 
respecto ao logotipo da USC (no cartón de visita e no 
papel de carta) ou aliñado á esquerda (no sobre), e a súa 
colocación nunca xustificará o desprazamento do da USC. 

Entidades EXTERNAS á USC
A utilización de logotipos de entidades externas á Uni-
versidade na papelaría da USC deberá estar xustificada e 
autorizada. En calquera caso non desvirtuará a papelaría 
institucional de usos xerais da USC (cores, dimensións e 
tipografías). 

Nestas aplicacións os logotipos de entidades externas 
á USC colocaranse debaixo do da USC (no sobre e no 
papel de carta) ou ao lado (no cartón de visita), mantendo 
sempre a distancia de respecto. 

Utilización doutros elementos de 
identidade
O reitor ou, no seu caso, quen teña delegadas as compe-
tencias en materia de comunicación, poderá autorizar a 
utilización na papelaría institucional e material impreso da 
USC doutros elementos de identidade, tales como identi-
ficadores de certificacións de calidade ou de campañas 
específicas, establecendo a colocación apropiada segundo 
o caso. 



85x50 mm

Tamaño real 

Mesmos criterios que se contemplan 
no Manual de Imaxe da USC.

16,5  16,5 26 6

5 2

5 

Uxía Pereira Freire 

DPTO. DE QUÍMICA INORGÁNICA 

FACULTADE DE QUÍMICA 

Avda. das Ciencias. Campus Vida. 15782 Santiago de Compostela 

Tel. 981 56 31 00 ext. 14229 · Correo electrónico: zquideca@usc.es 

Uxía Pereira Freire 

DPTO. DE QUÍMICA INORGÁNICA 

FACULTADE DE QUÍMICA 

Avda. das Ciencias. Campus Vida. 15782 Santiago de Compostela 

Tel. 981 56 31 00 ext. 14229 · Correo electrónico: zquideca@usc.es 

Papelaría. Cartón de visita



210x297 mm

1º folla 

Reducido ao 50% 
Medidas en mm 

81 21 

15 

FACULTADE DE QUÍMICA

Avda. das Ciencias. Campus Vida.  15782 Santiago de Compostela

Tel. 981 56 31 00 ext. 14229 · Correo electrónico: zquideca@usc.es 

21 

Papelaría. Papel de carta 



210x297 mm

2º folla 

Reducido ao 50% 
Medidas en mm 

21 

15 

21 

Papelaría. Papel de carta 



210x100 mm

Reducido ao 50% 
Medidas en mm 

73 19  19 

9 

FACULTADE DE QUÍMICA

Avda. das Ciencias. Campus Vida.  15782 Santiago de Compostela

Tel. 981 56 31 00 ext. 14229 · Correo electrónico: zquideca@usc.es 

19 

Papelaría. Cartón grande 



13 

19 

7 

73 19  19 

FACULTADE DE QUÍMICA

Avda. das Ciencias. Campus Vida.  15782 Santiago de Compostela

Tel. 981 56 31 00 ext. 14229 · Correo electrónico: zquideca@usc.es 

220x110  mm

Reducido ao 50% 
Medidas en mm 

Papelaría. Sobre 



19  19 

13 

19 
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175x120 mm

Reducido ao 50% 
Medidas en mm 

FACULTADE DE QUÍMICA

Avda. das Ciencias. Campus Vida.  15782 Santiago de Compostela

Tel. 981 56 31 00 ext. 14229 · Correo electrónico: zquideca@usc.es 

Papelaría. Sobre 
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250x190 mm

Reducido ao 50% 
Medidas en mm 

Papelaría. Sobre 
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360x260 mm

Reducido ao 50% 
Medidas en mm 

Papelaría. Sobre 


