Modelos de Placas

Placa de
Sítio Arqueológico

Fonte do texto: Garamond
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As dimensões da placa deverão
ser adequadas ao tamanho da
área sinalizada para não
interferir no bem cultural.
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Tamanho: 200 x 280 cm

Obs: os tamanhos das fontes
apresentados na figura ao lado
estão especificados de acordo
com as dimensões da placa. Em
caso de variações dessas
dimensões ajustar os tamanhos
das fontes proporcionalmente.
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Placa de Obras
Marca do Governo Federal:
deverá ter 4/5 da altura da caixa
de assinatura de tamanho “x”,
sempre ser centralizada na
vertical
e
alinhada
pela
esquerda, conforme exemplo ao
lado.
Marcas de órgãos e entidades:
deverão ter altura máxima de 2/5
da altura da caixa de assinatura
de
tamanho
“x”
e
ser
centralizadas na vertical e na
horizontal, conforme exemplo
ao lado. A colocação das
logomarcas deve seguir a regra
para comunicação do Governo
Federal, da direita para a
esquerda, observando o grau de
envolvimento com a obra.
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XXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXX
Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxxxx

Denúncias, reclamações e elogios: www.ouvidoria.gov.br

2/5 x

Placa de Obra

Tamanho: 220 x 110 cm
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Fonte do texto: Garamond, corpo 180pt

44cm

56cm

Na primeira área à esquerda (verde)
é representado por um detalhe
significativo da obra de restauração,
estolhido pelo arquiteto. Quando
houver
patrocinador,
pode-se
colocar a marca.

Placa de
Inauguração
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Corpo e entrelinha poderão
ser
ajustados
conforme
quantidade de texto, mas
sempre nestas proporções.
Fonte do texto: Tahoma
Tamanho preferencial: 35 x 50 cm

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

3,5cm
Restauração da Igreja XXXX

Tahoma Bold

XXXXXXX
Presidente da República
XXXXXXX
Governador de XXXXX
XXXXXX
Ministro da Cultura
XXXXXX
Prefeito de XXXXXX
XXXXXX
Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - Iphan
Brasília - DF, 01 de janeiro de XXXX

centralizado

Tahoma Bold
Tahoma Regular

