
 

 

CURSO JURAMENTO 

Administração 

Prometo dignificar minha profissão; consciente de 
minhas responsabilidades legais, observar o código de 
ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da 
administração, o desenvolvimento das instituições e a 
grandeza do homem e da Pátria. 

Arquitetura E Urbanismo 

Juro que, no cumprimento do meu dever de arquiteto 
urbanista, empregarei a ciência com dignidade, 
dinamismo e respeito, participando com amor e 
empenho nas grandes e pequenas obras, não me 
deixando cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, mas 
considerando a visão de justiça e ética para a construção 
de um mundo mais justo, humano e fraterno; defenderei 
a natureza, procurando projetar ou construir com 
critério e segurança, evitando a destruição da plenitude 
do equilíbrio ecológico; colocarei então meu 
conhecimento científico voltado para o desenvolvimento 
e bem-estar da humanidade; assim sendo, estarei em 
paz comigo e com Deus. 

Biomedicina 

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 empregá- la em prol da 
humanidade. Juro cumprir estes preceitos para poder 
usufruir da benevolência de Deus e da confiança dos 
homens. 

Ciência Da Computação 

Prometo, no meu exercício profissional como bacharel 
em Ciência da Computação fazer dos desafios 
enfrentados degraus para meu crescimento profissional 
e humano. Juro que empregarei a ciência com 
dinamismo, moral e ética profissional, promovendo o 
uso e desenvolvimento tecnológico em prol da 
humanidade. 



 

 

Ciências Biológicas 

Juro, pela minha fé e pela minha honra e de acordo com 
os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas 
atividades profissionais com honestidade, em defesa da 
vida, estimulando o desenvolvimento científico, 
tecnológico e humanístico com justiça e paz. 

Ciências Contábeis 

Ao receber o grau de Bacharel em Ciências Contábeis, 
juro, perante Deus e a sociedade, exercer a minha 
profissão com dedicação, responsabilidade e 
competência, respeitando as normas profissionais e 
éticas. Juro pautar minha conduta profissional / 
observando sempre os meus deveres de cidadania, 
independentemente de crenças, raças ou ideologias, 
concorrendo para que meu trabalho possa ser um 
instrumento de controle e orientação útil e eficaz para o 
desenvolvimento da sociedade e o progresso do país. 
Comprometo- me, ainda, a lutar pela permanente união 
da classe contábil, o aprimoramento da ciência contábil 
e a evolução da profissão. 

Design 

Prometo, como graduado em Design, 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! 

Design Gráfico 

Prometo, como graduado em Design Gráfico, 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! 



 

 

Direito 

Prometo, no exercício de nossa profissão, acreditar no 
Direito como melhor forma para a convivência humana, 
fazendo da justiça o meio de combater a violência e de 
socorrer os que dela precisarem, servindo a todo ser 
humano, sem qualquer distinção, buscando a paz como 
resultado final. E, acima de tudo, juro defender a 
liberdade, pois sem ela não há direito que sobreviva, 
justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. 

Educação Física 

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 

Enfermagem 

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. 



 

 

Engenharias 

Juro que, no cumprimento do meu dever de engenheiro 
(...), empregarei a ciência com dignidade, dinamismo e 
respeito, participando com amor e empenho nas grandes 
e pequenas obras, não me deixando cegar pelo brilho 
excessivo da tecnologia, nem me esquecendo, que a 
opção de trabalho se fará a partir da visão de justiça e 
ética que em mim se fizer presente; defenderei a 
natureza, procurando projetar ou construir com critério 
e segurança, evitando a destruição da plenitude do 
equilíbrio ecológico; colocarei então meu conhecimento 
científico voltado para o desenvolvimento e bem-estar 
da humanidade; assim sendo, estarei em paz comigo e 
com Deus. 

Estética E Cosmética 

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! 

Fisioterapia 

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. 

Fotografia 

Prometo, como graduado em Fotografia, 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! 



 

 

Geografia 

Juro honrar o grau que solenemente recebo, exercendo 
com ética, dignidade e responsabilidade a profissão de 
geógrafo. Seja pela prática do ensino ou da pesquisa, 
prometo, com meu conhecimento, contribuir para o 
desenvolvimento social, intelectual e científico do 
homem, promover o conhecimento da natureza, dos 
recursos, fatos geográficos e sociais, buscando sua 
consciente interpretação. Que a Geografia trabalhada 
por mim contribua para a prosperidade humana, para o 
respeito à vida e ao meio ambiente. 

Geologia 

Prometo, como graduado em Geologia, 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! 

Gestão Ambiental 

Prometo, como graduado em Gestão Ambiental, 
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! 

Gestão Comercial 

Prometo, como graduado em Gestão Comercial, 
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! 



 

 

Gestão Da Qualidade 

Prometo, como graduado em Gestão da Qualidade, 
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! 

Gestão De Recursos Humanos 

Prometo, como graduado em Gestão de Recursos 
Humanos, 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! 

Gestão De Segurança Privada 

Prometo, como graduado em Gestão de Segurança 
Privada, 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! 

Gestão De Tecnologia Da Informação 

Prometo, como graduado em Gestão de Tecnologia da 
Informação, 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! 



 

 

Gestão Financeira 

Prometo, como graduado em Gestão Financeira, 
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! 

Gestão Pública 

Juro, diante de Deus e da sociedade, no exercício da 
minha profissão de gestor público, pautar pelos 
princípios da ética, com firmeza e honestidade de 
propósitos. Prometo honrar e utilizar os ensinamentos 
ministrados com honra e fé, a fim de promover a cultura, 
o desenvolvimento tecnológico e social a educação, os 
negócios e as pessoas. Contribuir com o meu trabalho, 
para a satisfação das pessoas, promovendo e ajudando a 
construir uma sociedade, alicerçada na lei, na paz, no 
amor e na liberdade. Assim eu juro. 

História 

Prometo, diante de Deus, da minha consciência e da 
comunidade brasileira, da qual faço parte, exercer a 
profissão de historiador, seja como professor, seja como 
pesquisador, respeitar a dignidade dos alunos, leválos ao 
conhecimento da História, como ciência básica para o 
exercício da cidadania, produzir de forma crítica e 
autônoma o saber histórico e atuar na construção de 
uma sociedade pautada na justiça, dignidade, liberdade 
e respeito mútuo. 

Jornalismo 
Prometo, no exercício da profissão de jornalista, orientar 
minha conduta de acordo com os princípios da Ética e da 
dignidade humana, procurando levar ao leitor, ouvinte 
ou espectador o relato fiel dos acontecimentos. 



 

 

Letras 

Prometo, diante de Deus e de minha consciência, 
exercer a profissão de educador, com capacidade e 
eficiência; respeitar a dignidade dos alunos, promover o 
uso da linguagem como instrumento de realização do ser 
humano e da língua portuguesa, como elemento básico 
de comunicação dos brasileiros e expressão máxima da 
cultura nacional. 

Logística 

Prometo, como graduado em Logística, 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! 

Matemática 

Prometo diante de Deus e de minha consciência, exercer 
a profissão de educador, com capacidade e eficiência; 
respeitar a dignidade dos alunos, promover o 
conhecimento e entendimento da Matemática, 
buscando sua consciente interpretação como 
instrumento de realização individual, de grupo e de 
sociedades organizadas, principalmente de nosso país. 
Prometo, então, dedicar-me à profissão com a mesma 
obstinação e empenho que me trouxeram até aqui, 
honrando e respeitando o grau que solenemente recebo. 

Medicina 

Prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei 
sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e 
da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos 
serão cegos, minha língua calará os segredos que me 
forem revelados, os quais terei como preceito de honra. 
Nunca me servirei da profissão para corromper os 
costumes e favorecer o crime. Se eu cumprir este 
juramento com fidelidade, goze eu, para sempre, a 
minha vida e a minha arte de boa reputação entre os 
homens. Se o infringir ou dele me afastar, suceda-me o 
contrário. 



 

 

Medicina Veterinária 

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. 

Mineração 

Prometo, como graduado em Mineração, 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! 

Nutrição 

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. 

Odontologia 

Prometo que, ao exercer a Odontologia, mostrar-me-ei 
sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e 
da ciência; nunca me servirei da profissão para 
corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu 
cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para 
sempre, a minha vida e a minha arte, de boa reputação 
entre os homens 



 

 

Pedagogia 

Prometo, no exercício de minha profissão, enfrentar os 
desafios que a educação me propõe, dentro e fora da 
escola, com criatividade, perseverança e competência, 
buscando novos caminhos para o processo educacional. 
Prometo trabalhar por uma educação para a 
responsabilidade social, ética e política; por uma 
educação comprometida na luta pela conscientização da 
sociedade e pela formação de pessoas críticas e 
conscientes, pois são elas que constroem a história. 

Processos Gerenciais 

Prometo, como graduado em Processos Gerenciais, 
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! 

Produção Multimídia 

Como profissional de Produção Multimídia, 
comprometo-me a utilizar as ferramentas e tecnologias 
de forma ética e responsável, criando produtos e 
sistemas multimidiáticos interativos e gerenciando 
projetos de comunicação digital pensando sempre nos 
usuários e respeitando as leis; atuando e contribuindo 
para o desenvolvimento tecnológico de toda a 
sociedade. 

Psicologia 

Como psicólogo, eu me comprometo a colocar minha 
profissão a serviço da sociedade brasileira, pautando 
meu trabalho nos princípios da qualidade técnica e do 
rigor ético. Por meio do meu exercício profissional, 
contribuirei para o desenvolvimento da psicologia como 
ciência e profissão na direção das demandas da 
sociedade, promovendo saúde e qualidade de vida de 
cada sujeito e de todos os cidadãos e instituições. 



 

 

Publicidade E Propaganda 

Prometo dignificar minha profissão e procurar 
estabelecer uma conduta ética em tudo aquilo que faço, 
condizendo assim o que acredito com o meu trabalho. 
Prometo também não me acomodar como profissional, 
buscando incansavelmente me aproximar de meus 
sonhos, quando não realizá-los. 

Relações Internacionais 

Juro, solenemente, exercer minha profissão, fiel aos 
preceitos de sua ética, com firmeza e honestidade de 
propósito, harmonizando interesses e superando 
discórdias em busca de um mundo mais livre e justo. 
Prometo usar os meus conhecimentos para tornar mais 
fortes os laços de amizade e fraternidade de meu País 
com os demais, respeitando sempre os direitos dos 
homens, esforçando-me para manter a paz e lutar por 
uma melhor distribuição dos benefícios do progresso 
entre os povos. Assim prometemos.” 

Segurança Pública 

Prometo, como graduado em Segurança Pública, 
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! 

Serviço Social 

Comprometo-me a despir-me dos preconceitos para 
compreender o outro, trabalhar os contrários em busca 
da democracia, fundamentado decisivamente nos 
valores éticos, na liberdade, na eqüidade e na justiça 
social. Comprometo-me em minha prática profissional a 
romper com a visão e prática assistencialista e 
transformar, a cada dia, o favor em direito, a benesse do 
Estado em dever e o favorecido em assistido, orientando 
a população a buscar os seus direitos de cidadão. 
Comprometo-me a contribuir para a construção de uma 
sociedade mais justa, igualitária e menos excludente. 



 

 

Sistemas De Informação 

Prometo, no exercício de minha profissão desempenhar 
minhas funções com ética e respeito às leis, não me 
deixando cegar pela tecnologia, mas utilizando-a a 
serviço do desenvolvimento, do conforto e do bem-estar 
da humanidade 

 


