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Normas de utilização da logomarca ABEC 

 

1. O associado (a) poderá utilizar a logomarca da ABEC em apresentações 

orais, em documentos do tipo power point, em eventos científicos de 

natureza acadêmica na apresentação de trabalho, palestras, relatos de 

experiências e derivados. O (a) associado (a) estará autorizado (a) a utilizar a 

logomarca em formato digital, podendo solicitá-la por e-mail 

[estudoscemiteriais@gmail.com], caso necessite. Em contrapartida, o (a) 

solicitante se compromete a divulgar na apresentação, o conteúdo do texto 

padrão que está a seguir: 

 

A Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC) é uma entidade sem 

fins lucrativos, fundada em 19 de novembro de 2004 e encontra-se sediada no 

Memorial Funerário Mathias Haas em Blumenau (SC).  A entidade congrega 

pesquisadores, cujas pesquisas abrangem os cemitérios e as mais diversas 

manifestações acerca da morte e do morrer no Brasil e promove encontros 

bianuais.  A ABEC faz parte da Red Iberoamericana de Valoración y Gestión 

de Cementerios Patrimoniales, que congrega as associações latino-

americanas que se dedicam ao tema da preservação patrimonial dos 

cemitérios. 
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2. No caso de outras produções, como publicações impressas ou digitais 

(livros, cartilhas, guias, entre outras), exposições e produtos audiovisuais 

para o uso da logomarca da ABEC deverá o (a) associado (a) preencher o 

formulário e encaminhar o texto final da obra (ambos no mesmo link: 

https://forms.gle/3zkYSaVyEgnFcNbU8) para avaliação da Comissão 

Editorial da associação (com antecedência de, no mínimo, 60 dias) antes de 

sua impressão ou edição no formato digital, para posterior lançamento da 

obra. 

 

3. Após a aprovação do texto pela Comissão Editorial, o arquivo da logomarca 

será enviado juntamente com o seu Manual de aplicação ao (à) solicitante que 

deverá respeitar as normas presentes no Manual de identidade visual da 

ABEC. 

4. No caso de publicações impressas, o solicitante deverá enviar um exemplar à 

ABEC para fazer parte de sua Biblioteca (situada na sede da Associação) e 

nas obras em formato digital deverá enviar o link de acesso para divulgação 

e/ou disponibilização nas mídias digitais da ABEC. 

5. Caso o associado não utilize devidamente a logomarca, especialmente 

conforme está previsto nos pontos 1 e 2 deste documento, sem a devida 

autorização/ciência da Associação, o caso será levado para o Conselho de 

Ética da ABEC que poderá advertir o associado ou excluí-lo do seu quadro de 

sócios, a depender da infração cometida, sem prejuízo de outras sanções. 

 

● Comissão de avaliação: Marcelina das Graças de Almeida, Lourival Andrade 

Júnior, Adriane Piovezan e Véra Lucia Maciel Barroso. 

 


