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Históriada Logo

A evolução da Logo da Eduvem veio inicialmente do reposicionamento estratégico da empresa ao
não mais ser chamada de Craftware e adotar o nome da sua solução Eduvem.

A Marca foi formada usando um dos anéis da Craftware, inicialmente utilizando a Fonte Roboto.
Em seguida, foi realizada uma modernização deixando a marca "mais *Flat Design", agora
herdando a fonte original da Craftware.

* Flat design é uma filosofia de design que abre mão de todos os elementos de profundidade
(tridimensionalidade), iluminação e fotorrealismo para criar elementos visuais econômicos, diretos
e minimalistas.

A Evolução da Logo da Eduvem.



Sobre
a Logo

A Eduvem é uma marca registrada no INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, numero da revista: 2659.

A Logo representa de forma moderna e simples, os princípios da
Eduvem: Tecnologia, Simplicidade, Usabilidade, Ergonomia e
Inovação.

A Logo da Eduvem Hoje



Uma perturbação que se propaga
através do espaço, desde o ponto que
é produzida, transportando energia,
momento linear mas não transporta
matéria.

Ondas

Nuvem é um conjunto visível de
partículas minúsculas de água líquida
ou de gelo, ou de ambas ao mesmo
tempo, em suspensão na atmosfera.
Um conceito tecnológico e um modelo
de negócio baseado na nuvem.

Nuvem

Uma forma de relevo que se
caracteriza pela elevada altitude.
A maior parte dos grandes rios
nascem emmontanhas.

Montanha
Partes da Logo da Eduvem

Símbolos e
Significados



Cinza Espacial
#333333

Cinzento
#fafafa

Preto aveludado
#272727

Branco
#ffffff

As
cores
da Eduvem

A paleta de cores da Eduvem, além de ser utilizada na sua
logomarca, é embarcada na concepção do seu negócio.

Esta paleta é utilizada como background da sua solução.

Nossa paleta de cores
para uso na Logo



Fonte Gratuita, Sanserif Básica
Nossa fonte oficial da Logo

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Planet Estyle

Fonte da Logo

eduvem
eduvem



Zonas de
Exclusão

Para melhor visualização, é necessário respeitar espaços para que a
Logo tenha uma leitura limpa e completa.

O espaço seguro
para colocar a Logo espaço limpo

espaço limpo
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Alternativa Monocromática

#00AEEF

#333333

Possíveis Variações de Cor

Original

#E43228

#333333



A Logo pode ser posicionado onde seja
mais adequado, dependendo da
aplicação e do tom.

Quadrado Paisagem Retrato

Posicionamento
O espaço seguro para colocar a Logo



Uso da
Logo

A Logo pode ser utilizada livremente, seguindo as
especificações deste manual.

Regras sobre o
posicionamento adequado



Sobre o Uso

NÃO altere a cor.
Use as cores da paleta.

NÃO use matiz
ou opacidade.

NÃO rotacione
a Logo.

NÃO corte
a Logo.

NÃO adicione
sombras ou efeitos.

NÃO a coloque sobre
outra ilustração

Lembretes importantes



Sobre
a Eduvem
A Eduvem é uma StartUp EDTECH, fundada por
amantes da educação, que nasceu com o objetivo
de questionar os modelos tradicionais e propor a
discussão de soluções alternativas de aprendizado
e experiência.

Nossa plataforma possibilita uma experiência de
ensino e eventos online inigualável, muito parecida
com as plataformas de streaming atuais e
totalmente talhada nas metodologias de Design
Instrucional e estudos científicos.

Com a Eduvem, você conseguirá desenvolver
sozinho ambientes de colaboração como:
Universidade corporativa, Cursos, Congresso e
Eventos online, sem depender de conhecimentos
técnicos ou uma área de TI. #VemPraEduvem

Acesse:
eduvem.com



Tecnologia que transforma pessoas
eduvem.com


