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Não é uma sigla,
é um nome próprio
que resume tudo!

o nome   •   como escrever   •   como se referir   •   exceções



As regras gramaticais da Língua Portuguesa sugerem que siglas de até 
três letras devem ser escritas inteiramente em letras maiúsculas. Porém, 
nosso nome Ugv não é uma sigla! Por isso, propositalmente não é escrito 
dessa forma.

Ugv é um nome que resume tudo, carrega a história da nossa Uniguaçu. 
Simboliza também o crescimento da parte acadêmica: a letra “U” traz um 
espírito de Universidade, mesmo que ainda sejamos um Centro 
Universitário. As letras “g” e “v” simbolizam o grande Vale do Iguaçu, 
passando a mensagem do crescimento da Instituição em sua expansão 
territorial. 

Ugv - Centro Universitário

Nome da Instituição
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Foto: 
Matéria de lançamento 
do novo nome

Foto: 
Adesivo Interno 
aplicado na Central 
de Atendimento 
Unificado (CAU)

Deve-se escrever assim: Ugv, com somente o U maiúsculo.

Nomenclatura em textos
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Desde quando foi criada, em 2001, as pessoas denominavam a Instituição 
de “A Uniguaçu”, no feminino. Mesmo com a transformação da então 
“Faculdade Uniguaçu” em Centro Universitário, socialmente continuou-se 
utilizando o artigo A diante do nome, indicando o feminino. 

A fim de manter prático e próximo ao que já era utilizado pela 
comunidade, acadêmicos e colaboradores, pode-se empregar o artigo 
feminino: “A Ugv”, em textos não institucionais, pois somos A Instituição 
de ensino superior. 

Porém, em textos institucionais se deve utilizar assim: “O Ugv - Centro 
Universitário” ou “Centro Universitário Ugv”, principalmente em 
documentos destinados ao Ministério da Educação (MEC).
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Como se referir
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Exceções
No logotipo, fazendo uso da liberdade artística na 
criação da nova identidade visual, e considerando 
que o novo nome “Ugv” não é uma sigla, a tipografia 
é apresentada toda em letras minúsculas, o que 
reforça a sensação de simplicidade, atualidade, 
ludicidade e criatividade.

Para materiais em que todo o texto é, ou precisa ser disposto em caixa 
alta, o Ugv pode acompanhar esse padrão, como no exemplo da foto 
abaixo: “ESTUDAR NA UGV É ÓTIMO”. Apesar de visualmente maiúsculas, 
as três letras mantém sua denominação de nome próprio, não sigla.

Foto: 
Story do Instagram
com o @ugv.edu.br
em caixa alta

Foto: 
Adesivo Interno aplicado 
na Central de Atendimento 
Unificado

Atualmente, diversas empresas utilizam letras minúsculas em seus logotipos.
Exemplos são: Globoplay, Amazon, Natura, Havaianas e Airbnb.


