
CIDADES
Centro Itinerante de Design e 

Ativismo para o Desenvolvimento 
Econômico e Social



CIDADES
Centro Itinerante de Design e 

Ativismo para o Desenvolvimento 
Econômico e Social

O Centro Itinerante de Design e Ativismo 

para o Desenvolvimento Econômico e 

Social (Cidades) é uma iniciativa do Curso 

de Design da Universidade Federal do 

Espírito Santo que apoia e desenvolve 

negócios inovadores pela ação do Design.

quem somos

equipe

prefeito

Profº Hugo Cristo

vice-prefeita

Profª Ana Cláudia Berwanger

secretária de  cultura e eventos

Ana Clara Balarini

secretário de desenvolvimento econômico

Antônio Victor Simões

secretário de desenvolvimento social

Henrique Lobo

secretária de gestão de pessoas

Nina Roberta Ferrari

secretária de infraestrutura

Fabiana Firme
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Cidades do Futuro
Oferecemos um curso extensão para a 

formação de designers empreendedores, 

em parceria com as principais empresas de 

Design do Espírito Santo. O curso conta 

com uma infraestutura de incubação de 

novos projetos, produtos e serviços.

Cidades Colaborativas
Gerenciamos uma 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.

o que fazemos

Serviço Itinerante de 
Transferência e Difusão do Design
Realizamos orientações gratuitas a empre- 

endedores em diversas áreas do Design 

em todo o Espírito Santo, com encaminha-

mento para atendimento por estudantes, 

profissionais ou empresas especializadas.

Eventos de difusão
Organizamos palestras, mostras e 

exposições itinerantes com o intuito 

de disseminar e fortalecer o Design na 

comunidade capixaba.
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de disseminar e fortalecer o Design na 
comunidade capixaba.

PARCEIROS

Universidade Federal do Espírito Santo
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras
Centro de Artes - Cemuni IV - Sala 03

(27) 4009 2584

www.cidades.designufes.com.br
cidades@designufes.com.br
facebook.com/CidadesUfes

#CidadesUfes

CONTATO

realizaçãoapoio
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