
 
 
 
 
 

FACULDADES SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização - COPPEXII 

Resultado final Edital Nº 01/2023 (Projetos de Iniciação Científica)  

 

A Diretoria Geral das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista, por meio da Coordenação de 

Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – COPPEXII, faz saber o resultado 

final do Edital 01/2023, destinado a seleção de propostas de iniciação científica, organizados por ordem 

de classificação e curso de origem. 

 

RESULTADO FINAL EDITAL 01/2023 – Projetos de Iniciação Científica 

Ordem de classificação Título da Proposta Resultado 

CURSO: MEDICINA 

1º Avaliação de fatores associados à saúde mental e qualidade de vida 

entre PMS do CPR-SO da PMBA. 

Deferido 

2º Cesariana e desfechos adversos de parto: uma análise de registros 

de um hospital de referência do estado da Bahia. 

Deferido 

com 

ressalvas 

3º Avaliação da compreensão do estudante de medicina a respeito do 

eletrocardiograma em uma faculdade de saúde do Sudoeste da 

Bahia.  

Deferido 

4º Programa Vida Ativa melhorando a Saúde em Agentes 

Comunitários de Saúde: uma análise com base no Modelo RE-

AIM. 

Deferido 

com 

ressalvas 

5º Caracterização epidemiológica e da autopercepção de saúde da 

população carcerária de Vitória da Conquista. 

Deferido 

6º Uso de drogas e suplementos estimulantes pelos estudantes de 

medicina de Vitória da Conquista. 

Indeferido 

7º Prevalência de doenças psíquicas em estudantes de medicina da 

Faculdade Santo Agostinho, Vitória da Conquista. 

Indeferido 

CURSO: DIREITO 

1º Grupo de estudos em Ciências Criminais e Direitos Humanos – 

GeCrim FASA. 

Deferido 

com 

ressalvas 

2º A essencialidade dos bens de capital para além do stay period: 

mitigação da regra estabelecida no art. 6º, § 4º da Lei n° 

11.101/2005. 

Deferido 

com 

ressalvas 

 

 

 

 



 
 

 

 

Conforme consta em tópico “e)”, nas Declarações Finais do presente edital (Nº02/2023): “Recursos 

poderão ser apresentados por meio de solicitação feito em próprio punho, entregue via e-mail a 

COPPEXII”.  

 

As considerações finais/justificativas dos resultados, para aqueles projetos classificados como indeferidos 

e/ou deferidos com ressalvas, serão apresentadas em documentos enviados para os e-mails cadastrados 

dos respectivos professores responsáveis, por cada projeto(s) submetido(s) ao(s) editai(s) em 

análise, mediante apresentação de recurso, com prazo de entrada até o dia 26 de novembro de 

2022. 

 

Todos os projetos submetidos com orçamento serão discutidos posteriormente, a fim de informar quais 

recursos orçamentários foram aprovados para execução dos mesmos.  

 

Vitória da Conquista – BA, 18 de novembro de 2022 

 

 


