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A missão cumpriu os objetivos a que se propôs, a partir das reuniões realizadas, com a participação 

do pesquisador signatário em dois seminários para a apresentação parcial das pesquisas realizadas 

no âmbito do projeto. Foi acordada uma publicação de livro com o Decano da Faculdade com os 

artigos produzidos pelos participantes do “IV Seminário Internacional: Corrupción, Buen Gobierno 

y Compliance”, realizado pela Universidad de Salamanca, que contou com a participação de ouvintes 

de diversos países, como Equador, Brasil, Espanha, Paraguai, Chile, Colômbia, Bolívia e Guatemala. 

Foi realizado planejamento de publicações com pesquisadores brasileiros integrantes do projeto 

"Inclusão Social, Políticas Públicas e Governança para reduzir as desigualdades” e espanhóis que 

estudam Aporofobia.  

Houve excelente aproximação das pesquisas realizadas pelos professores brasileiros e espanhóis, 

uma vez que o projeto coordenado pela Professora Catedrática Ana Pérez Cepeda, que tem por 

objetivo estudar a Aporofobia, é financiado pelo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

do Gobierno da España e o projeto "Inclusão Social, Políticas Públicas e Governança para reduzir as 

desigualdades”, é financiado pela CAPES. O professor Ignácio Berdugo viabilizou a possibilidade do 

Mackenzie firmar um convênio com o Centro de Estudios Brasileños com o fim de se realizar 

publicações no periódico do Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor Marco Florêncio com a professora  
Ana Pérez Cepeda. 
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Professor Marco Aurélio palestrando no IV Seminário Hispano-Brasileño 

 "Complicance y Corrupción”. 
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