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Introdução: A Equovila surgiu a partir  da necessidade de dar seguimento ao
atendimento de equoterapia (terapia com cavalos) para pessoas com deficiência,
principalmente crianças em situação de vulnerabilidade social. Começou-se a sonhar
com a possibilidade de unir saberes para oferecer a este público uma vivência integral
com o meio rural, agregando as tecnologias do mundo digital. Aproximando assim o
rural do urbano e expandindo a atuação, utilizando a força das parcerias para
proporcionar esse contato com a natureza para um número maior de pessoas, porque
segundo o censo do IBGE de 2010,mais de 70 mil pessoas possuem deficiência.
Objetivo: Pensando em atender de forma inovadora esse público, o objetivo deste
projeto é fomentar a inclusão social desenvolvendo  ações e atividades equestres, de
saúde, esporte, educação, lazer, cultura, empreendedorismo e pesquisas científicas.
Metodologia: Para tornar esse sonho realidade buscou-se parcerias institucionais,
editais de financiamento público, verbas e fundos municipais, estaduais, federais e
privados, doações de pessoas físicas e jurídicas, venda de produtos diversos.  
Resultados: Os trabalhos da Equovila estão apenas no começo de um percurso longo, 
confiante nos resultados. Já foi oficializada a fundação da associação, com todos os
registros necessários.
A fase atual é a de traçar metas, desenvolvendo o plano de ação para aferir os
resultados anuais e saber se a organização da sociedade civil pode intervir com
eficiência para a inclusão social de pessoas com deficiência. A sustentabilidade da
instituição e dos diversos projetos que pretende-se manter também é parte integrante
desta etapa.  Espera-se que essa fase seja realizada junto ao programa de extensão da
UFJF, em processo de edital.
Em paralelo, somando esforços em parceria com União Ruralista do Rio Doce, Emater
e os cursos de Nutrição, Agronomia, Fisioterapia, Pedagogia, Psicologia e Engenharia
de Produção da Univale, está sendo planejado um projeto interdisciplinar de utilização
da horta e sua produção como recurso terapêutico.
Para além dos planejamentos, os atendimentos de equoterapia e equitação terapêutica
estão sendo realizados. São cinco adolescentes da AVAADE de forma filantrópica em
prática de equitação terapêutica e cinco crianças na equoterapia.
Foi criada uma fanpage e materiais diversos de divulgação gráficos e digitais, para
disseminar a ideia a trair o público de interesse. Conclusão: É a vontade de transformar
a sociedade e a certeza que todos tem o direito de viver  PLENAMENTE que move
este projeto.
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