UNIBH | INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - ICBS
RELAÇÃO DE CORES DE FAIXAS E JURAMENTOS
INSTITUTO

CURSO

COR DA FAIXA

ICBS

BIOMEDICINA

VERDE

ICBS

ICBS

ICBS

EDUCAÇÃO FÍSICA

ENFERMAGEM

FISIOTERAPIA

JURAMENTO
“Juro, por toda minha existência, cumprir com zelo e probidade, todas as atividades inerentes da
profissão de Biomédico que me forem confiadas”. Juro diante de deus e dos homens não medir esforços
para exercer com dignidade e ética a biomedicina. Juro estar atento à evolução científica para empregála em prol da humanidade. “Juro cumprir estes preceitos para poder usufruir da benevolência de Deus e
da confiança dos homens.”

Verde

“Prometo, como graduado em Educação Física, contribuir, consciente de minhas responsabilidades
profissionais, para o desenvolvimento humano e social do país. Prometo ainda, em consonância com a
legislação em vigor, respeitar e cumprir as normas e princípios éticos que norteiam o exercício de minha
profissão. Pela minha honra, pela minha profissão, pelo meu país, eu juro!”

Verde

“Solenemente, na presença de Deus e desta Assembleia, juro dedicar minha vida profissional a
serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a
Enfermagem com consciência e fidelidade; guardar os segredos que me forem confiados; respeitar o ser
humano desde a concepção até depois da morte; não praticar atos que coloquem em risco a
integridade física ou psíquica do ser humano; atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria
do nível de vida da população; manter elevados os ideais de minha profissão, obedecendo aos preceitos
da ética, da legalidade e da moral, honrando seu prestígio e suas tradições.”

Verde

“Prometo dedicar-me à profissão de Fisioterapeuta utilizando todo conhecimento científico e recursos
técnicos por mim adquiridos durante minha formação, assegurando aos indivíduos sob meus cuidados o
bem-estar físico, psíquico e social. Juro honrar o nome da Fisioterapia com amor, respeito e dignidade,
empregando todos os meios para fazê-la conhecida e valorizada.”
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CURSO

COR DA FAIXA

ICBS

MEDICINA VETERINÁRIA

Verde

ICBS

ICBS

NUTRIÇÃO

TECNÓLOGO EM
ESTÉTICA E COSMÉTICA

Verde

Verde

JURAMENTO
“Sob a proteção de Deus prometo que, no exercício da Medicina Veterinária, cumprirei os
dispositivos legais e normativos, com especial atenção ao Código de Ética, sempre buscando uma
harmonização perfeita entre ciência e arte, para tanto aplicando os conhecimentos científicos e
técnicos em benefício da prevenção e cura de doenças animais, tendo como objetivo o Homem. E
prometo tudo isso fazer, com o máximo respeito à ordem pública e aos bons costumes, mantendo o
mais estrito segredo profissional das informações de qualquer ordem, que, como profissional tenha eu
visto, ouvido ou lido, em qualquer circunstância em que esteja exercendo a profissão. Assim o
prometo.” (Conselho Federal de Medicina Veterinária)
“Prometo que, ao exercer a profissão de nutricionista, o farei com dignidade e eficiência, valendo-me
da ciência da nutrição, em benefício da saúde da pessoa, sem discriminação de qualquer natureza.
Prometo, ainda, que serei fiel aos princípios da moral e da ética. Ao cumprir este juramento com
dedicação, desejo ser merecedor dos louros que a profissão proporciona.” (Resolução CFN nº 382/2006 Juramento Oficial do Nutricionista)
“Prometo, como graduado em Estética e Cosmética, contribuir, consciente de minhas responsabilidades
profissionais, para o desenvolvimento humano e social do País.
Prometo ainda, em consonância com a legislação em vigor, respeitar e cumprir as normas e princípios
éticos que norteiam o exercício de minha profissão.” Pela minha honra, pela minha profissão, pelo
meu País. Eu juro!
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