GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM
EMENTÁRIO
PRIMEIRO PERÍODO
CODIGO
201101

COMPONENTE CURRICULAR
ANATOMIA HUMANA

CARGA HORARIA
120H/AULA

EMENTA
Estudo descritivo, teórico-prático e correlativo dos dispositivos constitucionais
dos sistemas do corpo humano com suas relações espaciais. Definições,
generalidades, nomenclatura, localização, variações e particularidades
anatômicas dos sistemas: esquelético, articular, muscular, nervoso, circulatório:
sistema sanguíneo, sistema linfático; respiratório, digestivo, tegumentar,
reprodutor (masculino e feminino); urinário e endócrino.

CODIGO
201102

COMPONENTE CURRICULAR
BIOLOGIA CELULAR

CARGA HORARIA
40H/AULA

EMENTA
Origem da vida. Evolução da célula. Visão geral da Célula. Composição
macromolecular da célula. Métodos de estudos da célula. Membrana plasmática
(Diferenças existentes entre a membrana da célula procariótica e eucariótica);
Transporte e especializações através da membrana. Citoplasma: Composição,
morfologia e fisiologia das estruturas celulares. Núcleo. Ciclo celular. Divisão
Celular: Mitose e Meiose.
CODIGO
201103

COMPONENTE CURRICULAR
BIOESTATISTICA

CARGA HORARIA
40H/AULA

EMENTA
Análise de dados estatísticos, coeficientes vitais, probabilidades, distribuições
de probabilidades, teoria elementar da amostragem, intervalos de confiança e
testes de hipóteses, regressão, correlação, análise de variância
CODIGO
201104

COMPONENTE CURRICULAR
BIOQUIMICA

CARGA HORARIA
60H/AULA

EMENTA
Componentes químicos da matéria viva. Conceitos e importância dos compostos
químicos essenciais a vida. Enzimologia: cinética e alosterismo, importância das
enzimas no metabolismo e diagnostico de patologias. Estudo da química e do
metabolismo dos macros e micros nutrientes: aminoácidos, peptídeos, proteínas,
carboidratos, lipídios, minerais e vitaminas. Bioquímica do sangue e equilíbrio
ácido-básico. Bioenergética: oxidações biológicas. Especialização dos tecidos e
integração e regulação metabólica.

CODIGO

COMPONENTE CURRICULAR

CARGA HORARIA

201105

BIOFISICA

60H/AULA

EMENTA
Estrutura e funções das membranas. Composição eletrolítica dos líquidos intra e
extracelular. Soluções hipertônicas, hipotônicas e isotônicas. Transporte através
das membranas. Bioeletrogênese. Eventos mecânicos e elétricos do ciclo
cardíaco. Hemodinâmica. Bioacústica. Biotermologia. Radiações ionizantes e
biossegurança.
CODIGO
201106

COMPONENTE CURRICULAR
HISTORIA E TEORIA DA
ENFERMAGEM

CARGA HORARIA
60H/AULA

EMENTA
Reflexão sobre a evolução histórica, política e social da Enfermagem no Brasil e
no mundo. Aprendizado das concepções sobre o processo saúde-doença e o
percurso histórico da Enfermagem desde sua prática enquanto processo
instintivo até a arte e ciência. Papel do enfermeiro e da equipe de Enfermagem
segundo suas atribuições em acordo com a Lei do Exercício Profissional
7.498/86 e no contexto atual das políticas de saúde. Tendências e problemáticas
atuais. Instrumentos básicos do cuidar e Teorias da Enfermagem.
SEGUNDO PERÍODO
CODIGO
201201

COMPONENTE CURRICULAR
FISIOLOGIA HUMANA

CARGA HORARIA
80H/AULA

EMENTA
Organização funcional do corpo humano. Fisiologia da membrana celular.
Sistemas sensoriais. Estudo da Fisiologia geral do organismo e dos sistemas:
nervoso, músculo esquelético, cardiovascular, respiratório, digestivo, renal e
endócrino.
CODIGO
201202

COMPONENTE CURRICULAR
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA

CARGA HORARIA
100H/AULA

EMENTA
Gametogênese: Espermatogênese e Ovogênese. Fertilização. Implantação e
placentação. Gastrulação e organogênese. Período Embrionário. Período Fetal.
Anexos embrionários. Parto. Malformações congênitas. Fundamentos da
citologia. Microscopia e preparo de lâminas. Histofisiologia dos tecidos epitelial,
conjuntivo, ósseo, sanguíneo, muscular e nervoso. Histologia dos sistemas.
CODIGO
201203

COMPONENTE CURRICULAR
GENETICA HUMANA

CARGA HORARIA
60H/AULA

EMENTA
Introdução à genética. As bases cromossômicas da hereditariedade. As bases
moleculares da hereditariedade. Padrões de heranças monogênicas. Grupos
sanguíneos. Herança ligada ao sexo. Herança poligênica. Herança
extracromossômica. Mutações gênicas e variações cromossômicas. Citogenética
clínica. Distúrbios dos cromossomos sexuais. Genoma humano. Métodos de

estudo e terapia gênica. Genética e câncer. Hereditariedade
hemoglobinopatias. Erros inatos do metabolismo. Genética do sistema imune.
CODIGO
201204

COMPONENTE CURRICULAR
MICROBIOLOGIA E
IMUNOLOGIA

e

CARGA HORARIA
100H/AULA

EMENTA
Estudar os principais microrganismos causadores de doenças em seres
humanos (bactérias, vírus e fungos) no tocante as características gerais,
morfologia, importância clínica, formas de transmissão, profilaxia,
patogenicidade, diagnóstico e tratamento. Conhecer os aspectos gerais do
sistema imunológico e o seus mecanismos de atuação em defesa do organismo.
CODIGO
201205

COMPONENTE CURRICULAR
ANTROPOLOGIA E
SOCIOLOGIA DA SAÚDE

CARGA HORARIA
60H/AULA

EMENTA
Abordagem histórica da Sociologia. Conceitos básicos da sociologia. Distinção
de outras formas de conhecimento e os principais enfoques relacionados com a
saúde. Importância da integração da Sociologia no campo da saúde e suas
implicações sociais. Abordagem analítica e crítica do sistema de saúde em seu
contexto econômico, político e social. Caracterização e objeto da antropologia.
As teorias da cultura. Etnocentrismo e relativismo. O corpo como significado.
Saúde e doença, tratamento e processo de cura em uma perspectiva cultural.

TERCEIRO PERÍODO
CODIGO
201301

COMPONENTE CURRICULAR
PARASITOLOGIA

CARGA HORARIA
60H/AULA

EMENTA
Estudar os principais parasitos causadores de doenças humanas no tocante as
características gerais, patogenicidade, diagnóstico e tratamento.
CODIGO
201302

COMPONENTE CURRICULAR
EDUCAÇÃO E SAÚDE
AMBIENTAL

CARGA HORARIA
40H/AULA

EMENTA
Relação meio ambiente e saúde. Fatores que contribuíram para o surgimento da
saúde ambiental. Aspectos gerais da saúde ambiental. Influência dos ciclos
biogeoquímicos e do fluxo de energia no equilíbrio do meio ambiente. Estudo dos
resíduos de serviço de saúde. Saneamento do solo, da água do ar e de dejetos.
Saúde dos trabalhadores e Vigilância ambiental.

CODIGO
201303

COMPONENTE CURRICULAR
EPIDEMIOLOGIA

CARGA HORARIA
60H/AULA

EMENTA
A evolução histórica da Epidemiologia como campo de conhecimento e de
prática. História natural das doenças. Determinantes biológicos, culturais e
sociais do processo saúde-doença.
Sistemas de informações em saúde.
Vigilância sanitária à saúde. Epidemiologia das doenças infecciosas e das
principais endemias. A formação da consciência sanitária nas perspectivas do
sistema clinica de saúde e da pratica do enfermeiro.
CODIGO
201304

COMPONENTE CURRICULAR
PATOLOGIA E PROCESSOS
GERAIS

CARGA HORARIA
60H/AULA

EMENTA
Estudo das alterações patológicas que ocorrem nas células, tecidos e órgãos e
sistemas decorrentes de doenças, suas etiologias, os mecanismos do seu
desenvolvimento, as alterações estruturais induzidas nas células, tecidos e nos
órgãos e as conseqüências funcionais das alterações morfológicas apresentadas
clinicamente.
CODIGO
201305

COMPONENTE CURRICULAR
FARMACOLOGIA

CARGA HORARIA
40H/AULA

EMENTA
Conceitos básicos de farmacologia geral: estudo dos fármacos utilizados na
profilaxia e no tratamento das enfermidades humanas. Medicamentos: origem,
natureza química e posologia. Ação das drogas. Fatores químicos e
farmacológicos que modificam a ação e os efeitos dos medicamentos.
Farmacodinâmica e Farmacocinética. Interações Medicamentosas. Interação dos
fármacos, influencia dos fármacos nos exames laboratoriais. Prática em
laboratório.
CODIGO
201306

COMPONENTE CURRICULAR
EXERCICIO PROFICIONAL E
BIOÉTICA

CARGA HORARIA
80H/AULA

EMENTA
Estudo da Moral e de ontologia. Direitos humanos e direitos do paciente. Órgãos
de Classe. Código de Ética de Enfermagem. Bioética e seus Princípios
Fundamentais. Reflexões e discussões sistemáticas e críticas sobre questões
polêmicas para enfermagem. Bioética e epistemologia. Estudo das Leis do
Exercício Profissional e suas principais resoluções.
CODIGO
201307

COMPONENTE CURRICULAR
METODOLOGIA DA PESQUISA
EM ENFERMAGEM

CARGA HORARIA
40H/AULA

EMENTA
O processo histórico do conhecimento, da ciência e da pesquisa. Investigação
acerca do conhecimento, em particular da ciência. Pesquisa científica: conceito,

finalidades, tipos, métodos e técnicas de pesquisa. Procedimentos técnicos e
metodológicos de preparação, execução e apresentação da pesquisa científica.

QUARTO PERÍODO
CODIGO
201401

COMPONENTE CURRICULAR
PSICOLOGIA E SAÚDE

CARGA HORARIA
40H/AULA

EMENTA
Reflexões referentes ao normal e ao patológico; A relação doente/profissionais
de saúde; A emissão sobre a doença; Corpo, mente, saúde e morte. Corpo e sua
química emocional. Psicologia da dor. Psicologia do desenvolvimento e da
personalidade. O comportamento do homem frente à saúde e a doença.
Relações interpessoais. Situações e comportamento de risco à saúde. A equipe
interdisciplinar e multiprofissional em saúde, ética e profissionalismo.
Problemas emocionais vivenciados por clientes hospitalizados.
CODIGO
201402

COMPONENTE CURRICULAR
POLÍTICAS DE SAÚDE NO
BRASIL

CARGA HORARIA
60H/AULA

EMENTA
A saúde no Brasil. Aspectos conceituais da saúde coletiva. O processo
saúde-doença e a evolução histórica do setor saúde no Brasil. Processo de
produção em saúde no panorama de vida e saúde da população brasileira.
Políticas de saúde no Brasil. O Sistema de Saúde no Brasil. A Constituição
Federal e o Sistema Único de Saúde (SUS). Concepção e bases legais do
Sistema Único de Saúde. Nova formulação política e organizacional para o
reordenamento dos serviços e ações de saúde. A política do Sistema Único de
Saúde. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Modelos de atenção à
saúde e as práticas organizativas do Sistema Único de Saúde. A organização
dos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde do Sistema Único de
Saúde.
CODIGO
201403

COMPONENTE CURRICULAR
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
DE ENFERMAGEM

CARGA HORARIA
60H/AULA

EMENTA
A evolução do saber em enfermagem. O sujeito do cuidar da enfermagem.
Equipe de saúde e equipe de enfermagem. Processo de enfermagem. Consulta
de enfermagem. Sistematização da assistência de enfermagem
CODIGO
201404

COMPONENTE CURRICULAR
NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA

CARGA HORARIA
60H/AULA

EMENTA
Estudo da relação entre o alimento e o processo saúde-doença, nos diferentes

níveis de assistência à saúde. Estudo dos princípios básicos da Nutrição, dos
principais nutrientes alimentares: proteínas, lipídeos, carboidratos, sais minerais,
vitaminas e água e das características de uma dieta saudável, processos
digestivos e absorção dos nutrientes. Abordagem sobre as necessidades
nutricionais e aconselhamento dietético nos diversos ciclos vitais. Importância
da nutrição nas fases do curso de vida. Contaminação dos alimentos. Estudo das
dietas: tipo, adequação e saúde do cliente, classificação das dietas, alimentação
enteral e parenteral. Problemas alimentares e nutricionais. Educação alimentar e
nutricional. Compreensão da nutrição para fundamentar o processo de cuidar.
Princípio da dietoterapia: característica da dieta, cuidados nutricionais e
dietoterapia das doenças. Assistência de Enfermagem com enfoque nutricional
em condições especiais e doenças epidemiológicas mais prevalentes.
CODIGO
201405

COMPONENTE CURRICULAR
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA
I

CARGA HORARIA
140H/AULA

EMENTA
Método de assistência de enfermagem. Aquisição de conhecimentos, atitudes e
habilidades necessárias para atender às necessidades de pequena e média
complexidade do indivíduo, da família e da comunidade. Introdução dos
procedimentos teóricos práticos referentes ao exame físico e sua aplicabilidade
na sistematização da assistência de enfermagem.
CODIGO
201406

COMPONENTE CURRICULAR
SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR
I

CARGA HORARIA
40H/AULA

EMENTA
Planejamento, organização e implementação de seminários temáticos,
envolvendo os conceitos centrais enfocados nos períodos anteriores e os temas
contemporâneos da área de Enfermagem, extraídos da realidade local e
estadual, na busca de promover a articulação teórico-prática em saúde e
Enfermagem.
QUINTO PERÍODO
CODIGO
201501

COMPONENTE CURRICULAR
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

CARGA HORARIA
40H/AULA

EMENTA
A prática da educação para a saúde. O educador-enfermeiro frente ao processo
de trabalho educativo. Correntes pedagógicas e suas aplicações na saúde e na
Enfermagem. O planejamento como instrumento de ação educativa na saúde. As
práticas pedagógicas na perspectiva da promoção da saúde. A proposição de
ações educativas articulando ensino-serviço-comunidade.
CODIGO
201502

COMPONENTE CURRICULAR
PRATICAS TERAPEUTICAS
COMPLEMENTARES

CARGA HORARIA
80H/AULA

EMENTA
Terapias Alternativas; Medicina Curativa e Preventiva; Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares no SUS; Plantas Medicinais: Enfoque
Popular X Enfoque Científico; Fitoterapia; Cromoterapia; Terapia do Riso;
Reflexologia Palmar e Podal; Massoterapia (Shiatsu, Drenagem Linfática
Manual, Massagem Relaxante, Shantala); Homeopatia; Aromaterapia e Florais
de Bach; Crenoterapia; Argiloterapia; Musicoterapia; Acupuntura.
CODIGO
201503

COMPONENTE CURRICULAR
SAÚDE COLETIVA

CARGA HORARIA
160H/AULA

EMENTA
Atividades práticas em serviços de atenção primária de saúde para identificação
e intervenção sobre um problema de saúde coletiva. O trabalho da enfermagem
na saúde coletiva. Intervenções de enfermagem na saúde da coletividade, tendo
como enfoque: Programa de imunização, vigilância à saúde, educação em
saúde, promoção da saúde e ações intersetoriais. Diagnóstico de saúde da
comunidade. Programa de saúde da família, municípios saudáveis. Organização
do sistema de saúde no Brasil e na Paraíba. Desenvolvimento das atividades
práticas em serviço de saúde.
CODIGO
201504

COMPONENTE CURRICULAR
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA
II

CARGA HORARIA
160H/AULA

EMENTA
Método de assistência de enfermagem. Introdução aos procedimentos
teórico-prático de Enfermagem necessários à promoção, proteção e reabilitação
da saúde do indivíduo, família e comunidade atendidas a nível ambulatorial e
hospitalar. Aquisição de fundamentos teóricos, atitudes e habilidades com o
propósito de desenvolver semiotécnica adequada para abordagem do paciente
no processo saúde-doença. Sistematização da assistência de enfermagem,
aplicável em diversas clínicas.
CODIGO
201505

COMPONENTE CURRICULAR
SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR
II

CARGA HORARIA
40H/AULA

EMENTA
Planejamento, organização e implementação de seminários temáticos,
envolvendo os conceitos centrais enfocados nos períodos anteriores e os temas
contemporâneos da área de Enfermagem, extraídos da realidade local e
estadual, na busca de promover a articulação teórico-prática em saúde e
Enfermagem.
SEXTO PERÍODO
CODIGO
201601

COMPONENTE CURRICULAR
CENTRO CIRÚRGICO,CENTRAL
DE MATERIAL

CARGA HORARIA
100H/AULA

EMENTA
Assistência de Enfermagem prestada ao cliente/paciente em tratamento cirúrgico
durante o período trans-operatório, nas diversas faixas etárias e especialidades
cirúrgicas, considerando os valores da humanização e do processo do cuidar.
Como também, utilização dos princípios científicos e execução de procedimentos
que minimizem os riscos cirúrgicos nas atividades desenvolvidas no Centro
Cirúrgico (CC), Central de Material e Esterilização (CME) e Sala de Recuperação
Pós-Anestésica (S.R.P.A).
CODIGO
201602

COMPONENTE CURRICULAR
UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA - UTI

CARGA HORARIA
100H/AULA

EMENTA
Introdução a Unidade de Terapia Intensiva, com abordagem de procedimentos
teórico-prático de enfermagem realizados nas Unidades de Terapia Intensiva,
necessários a assistência de enfermagem com aquisição de fundamentos
teóricos, atitudes e habilidades com o propósito de desenvolver a assistência de
enfermagem adequada na Unidade de Terapia Intensiva.

CODIGO
201603

COMPONENTE CURRICULAR
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CARGA HORARIA
100H/AULA

EMENTA
Assistência ao indivíduo nos aspectos bio-psico-sócio-cultural e ambiental nas
situações de urgência e emergência, preparando o discente para realização da
intervenção da Enfermagem em situações críticas. Atendimento Pré-Hospitalar.
Medidas de Biossegurança.
CODIGO
201604

COMPONENTE CURRICULAR
GERENCIA E ADMINISTRAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CARGA HORARIA
80H/AULA

EMENTA
Teorias gerais da administração aplicadas ao serviço de saúde e enfermagem,
gestão de recursos humanos, materiais e financeiros em saúde e enfermagem,
gestão dos serviços públicos de saúde e enfermagem. A prática do
planejamento, direção, avaliação e pesquisa em gerencia de enfermagem.
Planejamento, organização e avaliação da assistência de enfermagem e do
desempenho do pessoal. Aplicação prática de gerenciamento e liderança em
enfermagem. Processo decisório e liderança em nível de chefia de unidade de
supervisão e diretoria de serviço de enfermagem. Qualidade em saúde
CODIGO
201605

COMPONENTE CURRICULAR
SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR
III

CARGA HORARIA
40H/AULA

EMENTA
Reflexão sobre o conceito de ciência. Caracterização dos principais trabalhos
acadêmicos. Finalização do projeto de pesquisa. Desenvolvimento de trabalhos
acadêmicos. Estudo de normas para digitação e formatação de trabalhos
acadêmicos. Organização de trabalhos acadêmicos. Finalização do artigo e

publicação. Participação em eventos acadêmico-científicos.
SETIMO PERÍODO
CODIGO
201701

COMPONENTE CURRICULAR
SAÚDE DO ADULTO

CARGA HORARIA
120H/AULA

EMENTA
Introduzir os referenciais fisiopatológicos e assistenciais à saúde do adulto.
Elaborar diante das patologias associadas à saúde do adulto, estratégias de
práticas assistenciais, dentro do contexto das políticas públicas de saúde, e dos
preceitos éticos e legais que norteiam a profissão na sua prática.
CODIGO
201702

COMPONENTE CURRICULAR
SAÚDE DA MULHER

CARGA HORARIA
120H/AULA

EMENTA
Promoção da assistência de enfermagem à mulher e a prevenção das
complicações ginecológicas da menarca à menopausa. Assistência de
enfermagem à mulher durante o ciclo grávido-puerperal. Aspectos nutricionais da
gravidez, puerpério e lactação.
CODIGO
201703

COMPONENTE CURRICULAR
SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

CARGA HORARIA
140H/AULA

EMENTA
Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança e do Adolescente – PAISC
e PROSAD. Políticas e programas de assistência à criança e ao adolescente.
Assistência de enfermagem sistematizada à criança e ao adolescente durante o
processo de crescimento e desenvolvimento. Determinantes de morbimortalidade e agravos à saúde infantil. Intervenção do enfermeiro nas ações
multidisciplinares visando à promoção, prevenção e manutenção da saúde da
criança e do adolescente no contexto familiar, escolar e comunitário.
Desenvolvimento de atividades práticas em serviços de saúde.
CODIGO
201704

COMPONENTE CURRICULAR
SAÚDE DO IDOSO

CARGA HORARIA
100H/AULA

EMENTA
Assistência de enfermagem sistematizada ao idoso. Política nacional do idoso.
Satisfação das necessidades humanas básicas, patologias mais freqüentes,
importância da autonomia e do auto cuidado. A visão de mundo do outro, seus
valores, crenças e contexto cultural. Os significados das situações de saúde e
doença. Aspectos éticos e culturais relativos ao cuidado do idoso. Papel da
família para uma melhor qualidade de vida do idoso e sua desinstitucionalização.
OITAVO PERÍODO
CODIGO
201801

COMPONENTE CURRICULAR
SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA

CARGA HORARIA
100H/AULA

EMENTA
Assistência de enfermagem sistematizada nas situações de sofrimento psíquico
nos diversos níveis de atenção. Estudo teórico-prático da saúde mental e dos
transtornos psiquiátricos em seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais.
Estudo das principais emergências psiquiátricas e assistência de enfermagem
correspondente. Reforma psiquiátrica brasileira, hospital-dia.
CODIGO
201802

COMPONENTE CURRICULAR
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO I

CARGA HORARIA
80H/AULA

EMENTA
Os assuntos básicos da programação deste componente curricular constam de
conhecimentos teóricos sobre a avaliação da qualidade da informação na área
da saúde e iniciação às atividades científicas, observando: procedimentos da
pesquisa em saúde e seus aspectos metodológicos para análise de dados e
redação do projeto de pesquisa para a elaboração do trabalho de conclusão de
curso, além da sensibilização do aluno para a pesquisa científica.
CODIGO
201803

COMPONENTE CURRICULAR
ESTAGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO I

CARGA HORARIA
360H/AULA

EMENTA

NONO PERÍODO
CODIGO
201901

COMPONENTE CURRICULAR
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO I

CARGA HORARIA
0H/AULA

EMENTA
O componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste no
desenvolvimento de pesquisa orientada por um professor pertencente ao quadro
de docentes da FAC-CG do Curso de Graduação em Enfermagem e
apresentado em ocasião oportuna a banca examinadora, de acordo as seguintes
linhas de pesquisa: Epidemiologia, Políticas Públicas de Saúde, Saúde do
Homem, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e
do Adolescente, Prática Assistencial de Enfermagem e Sistematização da
Assistência de Enfermagem. Seu caráter é obrigatório para o Curso de
Graduação em Enfermagem.
CODIGO
201902

COMPONENTE CURRICULAR
ESTAGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO II

EMENTA

CARGA HORARIA
380H/AULA

DESCIMO PERÍODO
CODIGO
202001

COMPONENTE CURRICULAR
ESTAGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO III

EMENTA

CARGA HORARIA
340H/AULA

