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Experiência Visitada: Projeto de Mini-fábricas de Beneficiamento de Castanha de Caju: O caso 

do Assentamento Che Guevara 

 
O Conexão Local Inter Universitário me proporcionou uma experiência fantástica uma vez que 
deu a possibilidade de conhecer novas realidades, passar por experiências inéditas e conhecer 
pessoas maravilhosas. 

A oportunidade de participar desse projeto foi muito importante por poder ter conhecido a 
região e a cultura do cultivo do caju no Ceará, as experiências e projetos da Embrapa 
relacionadas ao caju, conhecer mais o trabalho da Fundação Banco do Brasil na região, 
conhecer a realidade do projeto das mini-fábricas de beneficiamento de caju, as cooperativas e 
conhecer os assentamentos Che Guevara e Zé Lourenço. Apesar da linha dessa pesquisa ser 
diferente da linha de pesquisa do meu curso (Sistemas de Informação) foi muito legal poder 
sair da minha zona de conforto e poder ir a campo conversar com as pessoas ter a 
possibilidade de conhecer e participar dos trabalhos tanto da mini-fábrica quanto da Copacaju. 

Trabalhar em conjunto com a equipe da FGV foi muito bom pois consegui ampliar meus 
conhecimentos e pude discutir sobre os mais diversos assuntos relacionados ou não ao meio 
acadêmico e pude aprender muito com essa interação. Mas a melhor parte foi poder ter 
conhecido pessoas de várias partes do Brasil, principalmente minha parceira de pesquisa que 
foi a melhor parceira que eu poderia ter desejado, que várias vezes me orientou e me auxiliou 
nas dificuldades e espero entre sapos e morcegos ter podido ter feito o mesmo. 

Uma dica importantíssima para os futuros participantes do CLIU dos próximos anos: 
aproveitem para conhecer o que puderem, pesquisem tudo que puderem, aprendam e se 
divirtam. 

Obrigado a Todos da Fundação Getulio Vargas e a todos os parceiros dessa pesquisa. 

 


