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Sobre o CIDADES

Programa de Extensão do Curso de Design da 
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que 
apoia e desenvolve negócios capixabas inovadores 
pela ação do Design.

O CIDADES foi criado e é administrado pelo Loop – 
Laboratório e Observatório de Ontologias Projetuais.
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Antecedentes

 b Núcleo de Interfaces Computacionais – Nic (2011)

 b Incubadora de Novos Negócios em Design e 
Experiência do Usuário – Index (2012-2013)

 b Scratch Day Ufes (2012)

 b Projeto Integração com o Mercado – Prime (2014)

 b Imersão em Design na Agroindústria (2014) e 
Escritório-Modelo de Projetos (2015)



Equipe do Núcleo de Interfaces Computacionais (2011)



TERDesign - Edital CNPq nº049/2010 (2011)



Scratch Day Ufes (2012)



Disciplina optativa de preparação para a Index (2012-2013)



Imersão em Design na Agroindústria (2014)



Escritório Modelo de Projetos (2015)





THE DESIGN
LADDER
The Design Ladder is a tool for rating a company’s use of design. 

The Design Ladder was developed by the Danish Design Centre 

in 2001 to illustrate that companies’ use of design may take on 

a variety of forms. The Design Ladder consists of four steps.

STEP 4 
DESIGN AS STRATEGY

The designer works with the company’s owners/management 
to rethink the business concept completely or in part. 
Here, the key focus is on the design process in relation to the 
company’s business visions and its desired business areas and 
future role in the value chain.

STEP 3 

DESIGN AS PROCESS

Design is not a result but an approach that is integrated at an early 
stage in the development process. The solution is driven by the 
problem and the users and requires the involvement of a wide 
variety of skills and capacities, for example process technicians, 
materials technicians, marketing experts and administrative staff.

STEP 2
DESIGN AS FORM-GIVING

Design is viewed exclusively as the final form-giving stage, 
whether in relation to product development or graphic design. 
Many designers use the term ‘styling’ about this process. 
The task may be carried out by professional designers but is 
typically handled by people with other professional backgrounds.

STEP 1
NON-DESIGN

Design is an invisible part of, e.g., product development, 
and the task is not handled by trained designers. The solution 
is driven by the involved participants’ ideas about good function 
and aesthetic. The users’ perspective plays little or no role in the 
process.
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Áreas de atuação

 b Cidades do Futuro: Incubadora

 b Cidades Colaborativas: Co-working e makerspace

 b Serviço Itinerante de Transferência e Difusão

 b Dia D e Vitória+Design





Equipe Gestora do Cidades (2015)
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Cidades do Futuro

Curso de extensão anual de formação de designers 
empreendedores, realizado em parceria com as 
principais empresas de Design do ES. Eixos:

 b Fortalecimento da identidade de produtos 
regionais pela ação do Design

 b Design de animação e conteúdo audiovisual 
autoral com mão de obra local
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Alado Estúdio (Eixo Design de Animação)
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La Cuca (Eixo Design de Animação)
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Moinho (Eixo Fortalecimento de Identidades Regionais)
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Cidades Colaborativas

Infraestrutura de apoio às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão do Curso de Design da Ufes, 
composta por espaço compartilhado de trabalho
(coworking), laboratório de prototipagem 
(makerspace) e biblioteca de referência.
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Vitória+Design e Dia D

Palestras, mostras e exposições itinerantes com 
o intuito de disseminar e fortalecer o Design na 
comunidade capixaba.

 b Dia D: 05 de junho de 2016

 b Vitória+Design: 04, 05 e 06 de novembro



Dia D (2015)
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Serviço Itinerante de Transferência 
e Difusão do Design

Orientações gratuitas a empreendedores em 
diversas áreas do Design em todo o Espírito 
Santo, com encaminhamento para atendimento 
por estudantes, profissionais ou empresas 
especializadas.
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Contato

 b www.cidades.ufes.br

 b cidades@designufes.com.br

 b (27) 4009 2584
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