
Edital 01/2020 da Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio) – Inscrições Homologadas

Tivemos 5 inscrições homolagadas que vamos apresentar abaixo númeradas de 1 a 5 com o desenho da logomarca junta-
mente com um release da descrição para a criação.

Para garantir o anonimato nenhuma da propostas haverá qualquer identificação de seus autores.

PROPOSTA 1



PROPOSTA 2



PROPOSTA 3
Release 

SBEnBio: A Biologia é uma ciência que estuda a vida e os organismos vivos. 
Nesse contexto, o símbolo do logo é formado por elementos com formas 
orgânicas, que associados representam vida e conhecimentos. Além disso, 
revela no espaço negativo tanto uma folha quanto uma gota de água com uma 
fita de DNA para reforçar a representação do contexto. O movimento desses 
elementos transmite ainda os conceitos da profissão e estabelece relação de 
comunicação, de diálogo, de ensino e de crescimento entre profissionais da área. 
O logotipo do logo carrega consigo formas arredondas para enaltecer a atuação 
humana e contemplar as formas da natureza, resultando em um visual moderno 
e clássico obtido por meio da fonte Fonarto Regular. A composição cromática 
pensada faz uso da cor azul, pois simboliza água e também confiança, e da cor 
verde que representa natureza e crescimento. 

REnBio: O símbolo do logo faz referência ao desenvolvimento profissional na 
Biologia e ao contato entre esses profissionais com o movimento e disposição 
dos elementos. O logotipo segue a identidade visual da Associação fazendo 
uso da mesma fonte, buscando a manutenção do sistema visual. A composição 
cromática pensada faz uso da cor azul que representa a Biologia e o uso da cor 
verde que simboliza crescimento. 



PROPOSTA 4



PROPOSTA 5

A proposta do logo da SBEnBio mostra de forma bem abstrata vários elementos em diferentes 
contextos. Ela possui dois anéis que forma uma cadeia de um DNA e ao mesmo tempo o formato 
de duas alianças (representando a associação) e cada uma segurando uma representação: o 
círculo e na cor azul representando a terra e sua abundancia de água e outro segurando uma folha 
na cor verde representando a vegetação. O anel azul ainda representando um ser humano e o 
cuidado. E com a união destes dois anéis podemos ver as letras “S” SBEnBio de e “B” de biologia. 
A tipografia com uma espessura grossa e sem a utilização de serifa e nas mesmas cores do símbolo 
em degrade. 

A proposta do logo da REnBio e mais simples e objetiva, com a intenção de mostrar que o leitores 
estão à procura de conteúdo voltado para a área da biologia, e por isso a utilização de uma lupa 
(procura, pesquisa) para representar o leitor, a capa da revista em verde representando a natureza 
e um ícone de tubo de ensaio sendo a representação de artigos científicos. A tipografia com uma 
espessura grossa e sem a utilização de serifa e na mesma core do símbolo. 

 


