O juramento é o tradicionalmente utilizado pela Unidade Acadêmica ou, em
alguns casos, definido inicialmente pela entidade de classe representativa da
profissão, logo, não pode ser alterado por nenhuma hipótese.
Identifique na lista abaixo o juramento do seu curso.
JURAMENTO DE 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”. Eu juro!
Juramento regulamentado pela Resolução Normativa Nº 201, de 19 de
dezembro de 1997, do Conselho Federal de Administração (CFA).
JURAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
“Juro, perante Deus e a sociedade, exercer a minha profissão com dedicação,
responsabilidade e competência, respeitando as normas profissionais e éticas.
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”. Eu juro!
JURAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
“Juro, exercer minha profissão de Bacharel em Ciência da Computação,
seguindo fielmente os caminhos da honestidade, da honra, da humildade e da
justiça. Ser o disseminador do conhecimento e da informação. No cumprimento
de minha missão, ser imparcial no desenvolvimento das grandes e pequenas
obras. Comprometo-me buscar por mudanças, empregando novas tecnologias
sempre em benefício da humanidade”. Eu juro!
JURAMENTO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (HABILITAÇÃO EM
PUBLICIDADE E PROPAGANDA)
“Como publicitário, juro buscar meus ideais, seguindo a meta de trabalho que
livremente escolhi. E da mesma maneira, comunicar com ética, honestidade e
responsabilidade aquilo que me foi transmitido. Juro remover todos os
obstáculos que impeçam a aproximação cada vez maior entre os seres, e fazer
com que possam compreender a transcendência da comunicação sua função na
sociedade e na humanidade”. Eu juro!

JURAMENTO DE DIREITO
“Prometo no exercício das funções de meu grau, acreditar no Direito como a
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 distinção de classe social ou poder aquisitivo, buscando a paz como
resultado final. E, acima de tudo, prometo defender a liberdade, pois sem ela não
há Direito que sobreviva, justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize”.
Eu juro!
JURAMENTO DE ENFERMAGEM
“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”. Eu
juro!
JURAMENTO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA
“Prometo na minha vida profissional a serviço da estética, da beleza, da imagem
e do bem-estar pessoal exercer minha função com consciência, ética e
responsabilidade, aperfeiçoando e buscando aprimorar, meus conhecimentos e
habilidades, em prol de novas descobertas, para contribuir com o avanço da
profissão”. Eu juro!
JURAMENTO DE FISIOTERAPIA
“Prometo dedicar-me à profissão de Fisioterapeuta utilizando todo conhecimento
científico e recursos técnicos por mim adquiridos durante o medir de esforços,
assegurando aos pacientes 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”. Eu juro!
JURAMENTO DE LOGÍSTICA
“Juro, perante Deus e a sociedade, como tecnólogo em logística, consciente da
minha responsabilidade, exercer minha profissão com compromisso moral e
ético, dedicando-me a servir a humanidade, promovendo o desenvolvimento
social, por meio do uso de tecnologias que viabilizem a atuação das empresas,
e ofereçam melhores serviços para os consumidores”. Eu juro!

JURAMENTO DE 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”. Eu juro!
JURAMENTO DE 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, participando profissionalmente da construção do homem íntegro, da
humanidade e da pátria”. Eu juro!
JURAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

“Juro exercer as funções de tecnólogo em Recursos Humanos com ética e
honestidade,
dignificar
minha
profissão
consciente
das
minhas
responsabilidades legais e éticas perante a sociedade, juro desempenhar
minhas funções profissionais, não me deixando cegar pelo brilho excessivo da
tecnologia a serviço do bem-estar da humanidade”. Eu juro!

