
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

RESOLUÇÃO CONGRAD/UFJF Nº 28, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
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    Vilma Lucia Pedro Servidor(a) 
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    Beatriz Francisco Farah Pró-Reitor

Adjunto         í 

  § º   º   º       

    Cassiano Caon Amorim Pró-Reitor(a)
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  1154878    EB8E921F

Referência:  º   º 
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