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1.Apresentação

O objetivo deste Manual de Marcas SUFIC é unificar as 

regras para aplicação das marcas FAC e LIC nos objetos 

culturais e materiais de divulgação dos projetos 

fomentados com recursos públicos da Secretaria de 

Cultura do Distrito Federal.

A nova versão deste documento simplifica as 

exigências e traz exemplos de forma didática para 

facilitar o cumprimento das regras normativas, que 

devem ser respeitadas para fins de transparência 

pública.

Art. 57 da Lei Orgânica da Cultura (Lei Complementar n.934/2017): A divulgação dos projetos ou das atividades culturais financiadas deve 
ocorrer com o registro do apoio institucional do Governo do Distrito Federal, na forma definida em ato normativo da Secretaria de Cultura.

LEIA ATENTAMENTE E SIGA
À RISCA AS INSTRUÇÕES!

Qualquer dúvida, consulte
o setor de aprovação de
marcas do FAC ou da LIC.
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Para fazer o download das marcas, acesse os respectivos sites FAC e LIC.
Qualquer dúvida, consulte o setor de aprovação de marcas do FAC ou da LIC.

TODAS AS PEÇAS DE DIVULGAÇÃO

DEVEM SER ENVIADAS DE UMA

ÚNICA VEZ E APENAS PARA OS EMAILS

AQUI INDICADOS!

A CIRCULAÇÃO DE PEÇAS SÓ É PERMITIDA

APÓS AS APROVAÇÕES DOS SETORES

RESPONSÁVEIS, SOB PENA DE 
SANÇÕES LEGAIS!

2.Aprovação

Qualquer aplicação das marcas deve ser enviada para 

aprovação prévia da SUFIC, com cinco dias de 

antecedência de suas respectivas circulações, da 

seguinte forma:

1. Quando contar apenas com recursos FAC, enviar para:

logomarcafac@cultura.df.gov.br

2. Quando contar apenas com recursos LIC, enviar para:

logomarcalic@cultura.df.gov.br

3. Quando contar com recursos de ambas (FAC e LIC), 

enviar para os dois e-mails simultaneamente
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3.Logomarcas

Os projetos viabilizados pelo FAC devem conter a 

logomarca do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito 

Federal e a logomarca da Secretaria de Cultura do 

Distrito Federal.

Os projetos viabilizados pela LIC devem conter a 

logomarca da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito 

Federal e a logomarca da Secretaria de Cultura do 

Distrito Federal.

Projetos viabilizados com recursos de ambos, FAC e 

LIC, devem conter a logomarca dos dois mecanismos e 

logomarca da Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

O uso destas logomarcas só está completo com a 

inserção da Frase de apoio, de acordo com as 

especificidades deste manual (página 5).
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A área de não interferência já está incorporada aos arquivos de marca
disponibilizados no site FAC e LIC.

4.Regras gerais

a) As marcas devem estar legíveis/audíveis e nunca 

podem ser alteradas sem autorização prévia da 

Secretaria de Cultura.

b) Nenhum elemento deve interferir na área ao redor 

das marcas, como texto, foto, textura, fundos instáveis, 

som, ruídos etc.

c) As marcas FAC e LIC devem sempre ser as primeiras 

da régua de logomarcas. No caso de aplicação conjunta, 

FAC vem primeiro, seguido de LIC.

d) A logomarca da Secretaria de Cultura do Distrito 

Federal deve ser inserida por último na régua de 

logomarcas, salvo caso de hierarquia pública, em que 

conste a logomarca do Governo Federal.

d) Todas as marcas, incluindo de patrocinadoras, 

apoiadoras etc., devem ter tamanho proporcional.

e) É obrigatória a inserção da Frase de apoio (página 5).

4

X/4

X/4

X



5.Regras para construção da 
Frase de apoio

A Frase de apoio deve aparecer acima da régua de 

marcas. A fonte deve ser itálica ou oblíqua, a cor da 

expressão e família tipográfica podem se enquadrar na 

identidade visual das peças, desde que mantenham a 

legibilidade suficiente para cumprir a função 

informativa.

Este projeto foi/é realizado com recursos do

Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

Este projeto foi/é realizado com recursos da

Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal

Em caso de utilização de recursos do MINC,

apenas neste caso, é obrigatório inserir

apresentação também da SEC-DF.

Dessa forma, a menção deve ser 

"Ministério da Cultura e Secretaria de 

Cultura do DF apresentam".

Nos demais casos não é permitido a inserção

da apresentação da SEC-DF.

ATENÇÃO!

Frase de apoio:
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6.Aplicação das Logomarcas

A seguir estão exemplificadas as aplicações das 

logomarcas FAC e LIC nas seguintes peças:

PEÇAS GRÁFICAS SIMPLES:

Cartaz, filipeta, folder, anúncio, banners, testeiras de 

palco, outdoor, busdoor, frontlight e backlight.

PEÇAS GRÁFICAS COMPLEXAS (COM MAIS DE UMA PÁGINA):

Catálogos, revistas, periódicos, cartilhas, programas, 

livros, encartes e CDS.

PEÇAS TELEVISIVAS E DIGITAIS:

VTs, gifs e sites.

PEÇAS SONORAS:

Spot de rádio, vinhetas, carro de som, apresentações de 

espetáculos e shows.

EXCEPCIONALIDADES:

Materiais promocionais, brindes, camisetas, ingressos, 

crachás, placas de sinalização e outros.
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6.1.Peças gráficas simples

Exemplo de uso da versão horizontal das logomarcas.

X FESTIVAL
DE CINEMA

Empresa XYZ apresenta

Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal

Patrocínio

1. As logomarcas FAC e LIC sempre devem ser as 

primeiras na régua de marcas. Sua altura não deve 

ser menor que 10mm. A utilização simultânea de 

ambas somente quando houver utilização de ambos 

recursos. Nestes casos, FAC aparece primeiro, 

seguido de LIC.
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Exemplo de uso da versão horizontal

das logomarcas.

X FESTIVAL
DE CINEMA

Empresa XYZ apresenta

Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal

PatrocínioA logomarca da SEC/GDF sempre deve ser a última 

da régua de logomarcas, salvo em casos

de hierarquias de órgãos do governo federal.
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Exemplo de uso da versão horizontal

das logomarcas.

X FESTIVAL
DE CINEMA

Empresa XYZ apresenta

Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal

Patrocínio

Não deve haver nenhum título introdutório

para as marcas FAC/LIC/SEC/GDF. Para as

demais marcas, fica a critério de acordo

estabelecido entre as partes interessadas.
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Exemplo de uso da versão horizontal

das logomarcas.

X FESTIVAL
DE CINEMA

Empresa XYZ apresenta

Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal

PatrocínioÉ obrigatória a inserção da Frase de apoio,

acima da régua de logomarcas.
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X FESTIVAL
DE CINEMA

Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal

Patrocínio

Empresa XYZ apresenta
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Exemplo de uso da versão horizontal

das logomarcas.

A inserção da marca patrocinadora, direta ou via LIC, 

fica a critério do agente cultural e empresa privada, 

bem como seu título introdutório (apresenta, 

patrocina, apoia etc.).

Ressalvas: A marca da incentivadora via LIC não 

pode ser maior do que as do FAC/LIC/SEC/GDF 

presentes na régua de logomarcas.

Passo 5



X FESTIVAL
DE CINEMA

Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal

Ministério da Cultura,

Secretaria de Cultura do DF e

Empresa XYZ apresentam
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Exemplo de uso da versão horizontal

das logomarcas.

Em caso de utilização de recursos do MINC,

apenas neste caso, é obrigatório inserir

apresentação também da SEC-DF.

Dessa forma, a menção deve ser 

"Ministério da Cultura e Secretaria de 

Cultura do DF apresentam".

Nos demais casos não é permitido a inserção

da apresentação da SEC-DF.

Atenção!

Patrocínio



Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura 

do Distrito Federal e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal

X FESTIVAL
DE CINEMA

Empresa XYZ apresenta

Patrocínio

Exemplo de uso da versão vertical das logomarcas.

1. São válidas as mesmas recomendações anteriores.

2. Neste caso, a largura das logomarcas FAC e LIC não 

deve ser menor que 20mm.
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X FESTIVAL
DE CINEMA

6.2.Régua com muitas logomarcas

Exemplo: festival com patrocinadores, realizadores, 

recursos da LIC e do Governo Federal.

1. Logomarca LIC inserida primeiro na régua de 

logomarcas.

2. Inserção das logomarcas de outras formas de 

recursos públicos, patrocinadoras diretas e via leis de 

incentivo, com títulos definidos entre as partes.

3. Inserção da Frase de apoio.

4. Inserção da logomarca SECULT-DF/GDF.

5. Encerramento da régua de logomarca com a inserção 

da logomarca do Governo Federal, por contar com 

recursos federais, respeitando a hierarquia 

governamental.

Este projeto é realizado com recursos 
da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal

Patrocínio

Realização
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6.3.Peças gráficas complexas

1. Aplicação da régua de marcas na quarta capa 

(verso) do material, juntamente com a Frase de apoio: 

"Este projeto/Esta publicação é/foi realizado(a) com 

recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e da Lei 

de Incentivo à Cultura do DF", acima da régua de 

marcas.

2. O proponente pode optar por utilizar as versões 

horizontais ou verticais das logomarcas 

FAC/LIC/SEC-DF.

3. Em CDs, a Frase de apoio deve constar também no 

próprio disco, além do encarte e da quarta capa 

(verso) do objeto.

4. As logomarcas devem ser inseridas diretamente 

nas peças de divulgação e nos objetos culturais. Não 

serão aceitas aplicações sobre etiquetas retiráveis.

Capa

Quarta capa

REVISTA CULTURA

Esta publicação foi realizada com recursos do Fundo de Apoio

à Cultura do Distrito Federal e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal

Realização
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6.4.Peças televisivas, 
cinematográficas e digitais

1. Programas de televisão e filmes:

Inserção das marcas antes dos letreiros de 

apresentação e depois dos créditos finais, com 

tempo de exibição mínimo de 3 segundos, além da 

inserção sonora ou visual da Frase de apoio, 

mencionando o fomento quando for o caso.

2. VTS:

Ao final, acrescentar sonoramente ou visualmente a 

Frase de apoio, mencionando o fomento quando for o 

caso.

FRASE DE APOIO

"ESTE PROJETO É/FOI REALIZADO COM RECURSOS

DO FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DF E/
OU DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA DO DF."

3. Sites

No cabeçalho e ao final da página inicial, acrescentar 

a régua de logomarcas e a Frase de apoio, 

mencionando o fomento quando for o caso.

4. Redes sociais

É necessário inserir no banner da página as 

logomarcas FAC/LIC/SEC-DF e a Frase de apoio, 

mencionando o fomento quando for o caso.
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6.5.Peças sonoras

1. Spots de rádio, programas radiofônicos, vinhetas, 

carros de som:

Ao final, acrescentar sonoramente a Frase de apoio.

2. Apresentações de espetáculos e shows:

Na apresentação cerimonial, acrescentar a

Frase de apoio.

FRASE DE APOIO

"ESTE PROJETO É/FOI REALIZADO COM RECURSOS

DO FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DF E/
OU DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA DO DF."
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6.5.Excepcionalidades

1. Materiais promocionais; brindes; camisetas; 

ingressos:

É obrigatória a referência às marcas 

FAC/LIC/SEC/GDF, não sendo necessário o uso da 

Frase de apoio.

2. Crachás, placas de sinalização e outros:

Sempre que alguma marca patrocinadora for 

inserida nesses materiais, é obrigatória a referência 

às marcas FAC/LIC/SEC/GDF, não sendo necessário o 

uso da Frase de apoio.

“REALIZAÇÃO”

Eventos calendarizados da SEC-DF e/ou que

tenham execução direta da Secretaria, ou seja,

quando o recurso for transferido diretamente pela

Secretaria e todo o processo for internalizado por ela,

pode-se usar "Realização" como título introdutório

para a logomarca da SEC-DF.
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logomarcafac@cultura.df.gov.br

logomarcalic@cultura.df.gov.br


