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O Projeto
Através do surgimento da rede social Instagram, no ano 

de 2010, o relacionamento dos diferentes atores sociais 

que convivem e se conectam com e na Universidade 

Federal do Pampa passou a se estabelecer 

espontaneamente neste ambiente digital, por meio de 

uma linguagem visual estetizada e efêmera, de forma 

real/virtual ubíqua. Frente ao já existente hábito de 

produzir e compartilhar imagens do cotidiano da vida 

universitária nas 11 unidades da Unipampa, em um 

aplicativo/rede social móvel, e a possibilidade de reunir 

estas imagens em um local único, este projeto propõe o 

desenvolvimento de um banco de imagens temático da 

instituição e dos pontos relevantes dos municípios em 

que ela atua, através da produção e compartilhamento 

colaborativo de imagens.



Conceito
Com o crescente uso do Instagram pelos diferentes 

públicos que se relacionam com a Unipampa, percebeu-se 

uma recorrente temática nas imagens registradas: o nascer 

e o pôr do sol nas coxilhas do pampa.

Assim, buscando representar essa temática, a identidade 

visual do projeto foi construída em uma referência ao sol 

que nasce nas coxilhas. Representando a tecnologia móvel, 

apresenta-se a sobreposição do grid fotográfico sobre a 

imagem capturada com a marcação dos pontos áureos, 

sugerindo a proposta de orientar usuários na qualificação 

do olhar fotográfico.

Na tipografia, utilizou-se na assinatura principal uma fonte 

sem serifa, em itálico, com bom espaçamento e leitura. No 

texto descritivo da assinatura, foi utilizada uma fonte 

cursiva, buscando descontração aliada a uma boa leitura.
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