
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – 
CAMPUS MUZAMBINHO 

Bairro Morro Preto – Caixa Postal 02 – Muzambinho/MG – CEP: 37890-000 

Fone/Fax: (0xx35) 3571-5051 

 
EDITAL 95/2020 

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 
EQUITAÇÃO LÚDICA E PRÉ-ESPORTIVA 

 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, CAMPUS              
MUZAMBINHO, TORNA PÚBLICO O PRESENTE EDITAL VISANDO À SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS PARA             
ATUAÇÃO JUNTO AO PROJETO DE EXTENSÃO INTITULADO "EQUITAÇÃO LÚDICA E PRÉ-ESPORTIVA" APROVADO            
E CONTEMPLADO NO EDITAL 12/2020 - APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO VOLTADOS AO ESPORTE E LAZER. 

 
1. DO OBJETIVO 
Selecionar estudantes bolsistas para atuarem nas atividades de apoio ao projeto de extensão "Equitação lúdica e                
pré-esportiva", coordenado pelo prof. Luís Felipe Afonso Toledo. 
 
O projeto visa a implementação da prática equestre lúdica e pré-esportiva no IFSULDEMINAS - Campus               
Muzambinho, contribuindo para o desenvolvimento biopsicossocial dos participantes e familiares. Busca-se           
estabelecer maior relação homem-cavalo com ênfase no bem-estar físico e emocional, bem como estudar o               
impacto da prática equestre na vida acadêmica, familiar e social dos envolvidos, além de promover a                
equideocultura do Campus. Os objetivos específicos são: a estruturação física do Laboratório de Equideocultura              
(LabEqui) do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho; idealização e planejamento do Centro Equestre de             
Inclusão (CEI); adequação e treinamento dos cavalos do LabEqui; treinamento da equipe com ênfase na               
segurança, boas práticas manejo e equitação, fomentando assim o desenvolvimento social e acadêmico dos              
mesmos; despertar em adolescentes o desejo às práticas esportivas equestres; buscar parcerias com             
coordenações e setores do campus e do IFSULDEMINAS, de instituições afins e da sociedade civil organizada                
para viabilização das ações do setor. 
 
2. DAS BOLSAS 
2 (duas) bolsas para estudantes, categoria IEX, Iniciação à Extensão, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)                 
mensais, referente ao período entre ABRIL e NOVEMBRO de 2021 (8 meses), com carga horária de 10 horas                  
semanais, de acordo com o EDITAL IFSULDEMINAS 12/2020 - APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO              
VOLTADOS AO ESPORTE E LAZER. 
 
3. REQUISITOS DO PÚBLICO-ALVO 
 
3.1 Trata-se de bolsas de Fomento Institucional (BFI), a serem pagas com recursos próprios do               
IFSULDEMINAS, advindos da aprovação de projeto no EDITAL IFSULDEMINAS 12/2020 - APOIO A             
PROJETOS DE EXTENSÃO VOLTADOS AO ESPORTE E LAZER, voltado para estudantes regularmente            
matriculados em cursos presenciais no IFSULDEMINAS Campus Muzambinho. 
a) estar regularmente matriculado em cursos de nível superior presencial;  
b) não estar vinculado ao mercado de trabalho, e 
c) dedicar-se em tempo adequado às necessidades do projeto, conforme definido no plano de trabalho. 



d) atividades presenciais serão realizadas sempre que necessário, sendo o(s) bolsista(s) comunicado(s) com no              
mínimo 48 horas úteis; 
e) os protocolos sanitários vigentes devem ser estritamente respeitados, sendo obrigatório o uso de máscara               
facial durante a permanência no Campus; 
f) parte das ações serão realizadas virtualmente, a depender da situação de saúde sanitária à qual o campus está                   
inserido. 
 
3.2 Será dada prioridade para alunos de curso superior presencial do Campus Muzambinho que cursaram o                
ensino médio todo em instituição pública; ou ainda em escola particular, todo o período com bolsa. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições devem ser realizadas virtualmente pelo próprio candidato, por meio de entrega de Curriculum               
Vitae resumido e Histórico Escolar do Curso Superior entre 30/12/2020 até 08/02/2021. 
As inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/qDq9k1snNb1Wnz3h9. 
 
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
5.1 Critérios de Seleção  
a) Análise de currículo: que comprove competência/qualificação de acordo com as atividades a serem              
desenvolvidas no projeto (50 pontos).  
Sugere-se aos candidatos detalhar no currículo os conhecimentos e habilidades que possuem em relação às               
áreas atendidas pelo Projeto de Equitação Lúdica e Pré-esportiva, por exemplo, conhecimento em equitação,              
equideocultura, inclusão social e recursos digitais. 
 
b) Entrevista: serão realizadas em Fevereiro de 2021, em data a ser agendada pelo coordenador do projeto. Nela                  
serão avaliados os pontos destacados no currículo e o conhecimento/interesse do candidato no projeto em               
questão (50 pontos). 
 
Serão entrevistados somente os 10 (dez) primeiros colocados. 
 
5.2 Cronograma  
Período de Inscrições: 30/12/2020 até 08/02/2021 
Resultado dos inscritos e divulgação de horário de entrevista: 09/02/2021 
Entrevistas: A partir de 10/02/2021 
Resultado Parcial: 22/02/2021 
Recursos: 24 horas para o e-mail luis.toledo@muz.ifsuldeminas.edu.br com o título Recurso 95/2020 
Resultado Final 24/02/2021 
 

Muzambinho, 30 de Dezembro de 2020  
 
 

Luís Felipe Afonso Toledo 
Coordenador do Projeto Equitação Lúdica e Pré-esportiva 

 
 

Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder 
 Diretor-Geral Substituta do IFSULDEMINAS Campus Muzambinho  
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