JURAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO
Prometo digniﬁcar minha proﬁssão, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o código de
é ca, obje vando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das ins tuições e
a grandeza do homem e da pátria. Eu Juro!
ARQUITETURA E URBANISMO
Juro que, ao exercer a proﬁssão de arquiteto e urbanista, terei sempre presente que estarei projetando
espaços para a vida, para o bem-estar da cole vidade, tendo como pressuposto as questões da é ca
proﬁssional, buscando, ainda, a universalização do acesso a um “habitat” adequado e moradia digna, por
meio de soluções compa veis com a natureza da demanda socioeconômica de todos os grupos que
compõem a nossa sociedade, para que esse direito à moradia seja para todos, o direito de se ter um lugar
para se viver, sonhar e morar com dignidade, alegria e esperança. Eu Juro!
BIOMEDICINA
Juro, por toda minha existência, cumprir com zelo e probidade todas as a vidades inerentes à proﬁssão
de Biomédico que me forem conﬁadas.
Juro, diante de Deus e dos homens, não medir esforços para exercer com dignidade e é ca a Biomedicina.
Juro estar atento à evolução cien ﬁca para empregá-la em prol da humanidade.
Juro cumprir estes preceitos para poder usufrir da benevolência de Deus e da conﬁança dos homens. Eu
Juro!
DIREITO
Juro, como bacharel em direito, no exercício das minhas funções e do meu o cio, respeitar os princípios
sobre os quais se assentam as leis, guiar-me à luz da é ca, sempre em busca da jus ça, e dos valores
humanos, valendo-me do direito como instrumento máximo para assegurar aos homens os seus direitos
fundamentais e intocáveis, sem dis nção de qualquer natureza. E, acima de tudo, defender a liberdade,
pois sem ela não há direito que sobreviva, nem paz que se concre ze. Eu Juro!
EDUCAÇÃO FÍSICA
Juro, pela minha fé e honra, e de acordo com os princípios é cos do proﬁssional de educação sica,
manter elevados os ideais da minha proﬁssão, preservando sua honra, seu pres gio e suas tradições,
digniﬁcando minha proﬁssão, orientando e promovendo ações para a formação do cidadão crí co e
par cipa vo para um es lo de vida a vo e saudável. 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 humanos, exercendo a enfermagem com consciência
e ﬁdelidade.
Juro respeitar o ser humano desde a concepção até a morte; não pra car atos que coloquem em risco a
integridade sica ou psíquica do ser humano.
Juro atuar com 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 é ca, da legalidade e da moral,
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honrando seu pres gio e suas tradições. Eu Juro!
ENGENHARIA BIOMÉDICA
Prometo que, no cumprimento do meu dever de Engenheiro Biomédico, não me deixarei cegar pelo
brilho excessivo da tecnologia, jamais me esquecendo de trabalhar para o bem do Homem e não da
máquina; respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam ou poluam
o equilíbrio ecológico; colarei todo o meu conhecimento cien ﬁco a serviço do conforto e
desenvolvimento da Humanidade. Assim sendo, estarei em paz comigo e com Deus”
Eu Juro!
ENGENHARIA CIVIL
Juro honrar o grau que solenemente recebo, exercendo a proﬁssão de engenheiro civil com é ca,
dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Com meu conhecimento cien ﬁco e tecnológico,
buscarei contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do Brasil e para a prosperidade da
humanidade. Eu Juro!
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Juro exercer a proﬁssão de Engenheiro de Alimentos com é ca, dedicação e respeito ás leis do Brasil e,
no desempenho de minhas a vidades, contribuir para que todos, sem dis nção e de forma permanente,
tenham acesso a uma alimentação condigna, exigência mínima para construção da cidadania. Eu Juro!
ENGENHARIA ELÉTRICA
Juro, diante de Deus e da sociedade, que farei uso do meu trabalho, que conduzirei meus esforços
proﬁssionais com a máxima responsabilidade e respeito humano. Prometo que, no cumprimento do
meu dever de Engenheiro Eletricista, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia,
lembrando-me completamente de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Colocarei todo
o meu conhecimento cien ﬁco a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade, sempre
respeitando o meio ambiente. Eu Juro!
ENGENHARIA MECÂNICA
Juro honrar a proﬁssão de Engenheiro Mecânico, concorrer para o desenvolvimento e a aplicação da
ciência e da técnica, observar os postulados da é ca proﬁssional, preservar o meio ambiente, priorizar o
bem-estar do homem e cumprir com o meu dever para com a pátria. Eu Juro!
ESTÉTICA E COSMÉTICA
Juro consagrar minha vida a serviço da esté ca e da beleza. Darei, como reconhecimento a meus
mestres, o meu respeito e minha gra dão. Pra carei minha função com consciência, é ca e dignidade. A
qualidade dos serviços aliada ao contentamento pessoal dos meus clientes será a primeira de minhas
preocupações.
Respeitarei todos os segredos a mim conﬁados. Manterei, a todo custo, a honra e a tradição de minha
proﬁssão.
Aos meus colegas dispensarei respeito e consideração, jamais usarei meus conhecimentos esté cos,
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contrariamente aos princípios e leis soberanas que regem a Carta Magna Brasileira. Prometo trabalhar
em prol do desenvolvimento cien ﬁco, tecnológico e humanís co de minha proﬁssão, devidamente
alicerçado nos fundamentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com paz e jus ça.
Que sejam assim iluminados os caminhos trilhados, tanto por mim como também por meus colegas de
proﬁssão. Eu Juro!
FARMÁCIA
Prometo que, ao exercer a proﬁssão de Farmacêu co, mostrar-me-ei sempre ﬁel aos preceitos da
hones dade, 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, gozem, para sempre, a minha vida e a minha arte, de boa
reputação entre os homens.
Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário.
Eu juro!
FISIOTERAPIA
Juro, por Deus e minha família, diante de meus mestres, que me dedicarei à ﬁsioterapia com honra
dignidade, respeitando a vida humana desde a concepção até a morte, jamais cooperando em ato que
voluntariamente atente contra ela ou que coloque em risco a integridade sica, psíquica e social do ser
humano; dispondo todo meu conhecimento, talento e inteligência para a promoção, proteção e
recuperação da saúde. Repassarei meus conhecimentos sempre que se ﬁzer necessário e agirei com
humildade e hones dade. Eu Juro!
FONOAUDIOLOGIA
Neste momento, ao assumir a proﬁssão de Fonoaudiólogo, obrigo-me solenemente a dedicar meu
trabalho à Humanidade, u lizando o domínio desta ciência em todas as suas formas de expressão,
prevenindo, orientando e tratando todos aqueles que o necessitarem.
Respeitarei os segredos que me forem conﬁados. Manterei, por todos os meios ao meu alcance, a honra
da minha proﬁssão.
Não permi rei que considerações de ordem religiosa, de nacionalidade, de raça, de ordem polí ca ou de
padrões sociais se interponham entre o meu dever e o meu semelhante e não usarei meus
conhecimentos contra as leis humanas.
Faço tais promessas solenemente, livremente sob minha palavra de honra.
Eu juro!
GASTRONOMIA
Juro, pela minha fé e pela minha honra, exercer a proﬁssão de Gastronomia com é ca, responsabilidade e
hones dade. Prometo respeitar o homem, bem como as suas vontades e sua saúde. Atentarei para o
bom uso dos ingredientes e das técnicas. Manterei estreitos relacionamentos com a sociedade e com
todos aqueles que necessitarem dos meus serviços como Gastrólogo. Juro, ainda, contribuir para o
crescimento e o reconhecimento da proﬁssão, visando ao bem da humanidade. Eu Juro!
JORNALISMO
Juro, no exercício das funções de meu grau, assumir meu compromisso com a verdade e com a
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informação.
Juro, empenhar todos os meus atos e palavras, meus esforços e meus conhecimentos para construção de
uma nação consciente de sua história e de sua capacidade.
Juro, no exercício do meu dever proﬁssional, não omi r, não men r e não distorcer informações, não
manipular dados e, acima de tudo não subordinar em favor de interesses pessoais o direito do cidadão à
informação
Eu juro!
LETRAS PORTUGUÊS ESPANHOL
Solenemente eu juro, no desempenho de minhas funções de Educador, transmi r com lealdade,
integridade e hones dade os ensinamentos humanos cien ﬁcos que façam dos jovens a mim conﬁados
proﬁssionais e cidadãos conscientes e responsáveis.
Prometo buscar na essência das palavras o signiﬁcado da enunciação.
E, nessa busca, ser algo mais que um professor, um mestre que quer digniﬁcar sua proﬁssão e ser para
meus alunos um exemplo de luta constante à procura da sabedoria.
Como proﬁssional das letras, terei como ferramenta de trabalho a língua em suas diversas
manifestações, procurarei valorizar as várias culturas em seu todo e em suas partes.
No estudo e ensino de várias línguas e literaturas, promoverei saudável intercâmbio ou confronto de
ideias despertadas pelos povos ao redor do planeta.
Enﬁm, aproveitando-me do poder das palavras, colaborarei para a interação e paz entre os seres
humanos, seja lecionando, traduzindo, pesquisando, cri cando, ou mesmo conversando. Juro incu -lhes
o amor a Deus, ao próximo e à Nação que os abriga.
Eu juro!
MEDICINA
Solenemente, juro consagrar minha vida a serviço da humanidade. Darei como reconhecimento a meus
mestres, meu respeito e minha gra dão. Pra carei a minha proﬁssão com consciência e dignidade.
A saúde dos meus pacientes será a minha primeira preocupação. Respeitarei os segredos a mim
conﬁados.
Manterei, a todo custo, no máximo possível, a honra e a tradição da proﬁssão médica. Meus colegas
serão meus irmãos. Não permi rei que concepções religiosas, nacionais, raciais, par dárias ou sociais
intervenham entre meu dever e meus pacientes. Manterei o mais alto respeito pela vida humana, desde
sua concepção. Mesmo sob ameaça, não usarei meu conhecimento médico em princípios contrários às
leis da natureza.
Faço estas promessas, solene e livremente, pela minha própria honra.
Eu juro!
MEDICINA VETERINÁRIA
Sob a proteção de Deus, Juro que, no exercício da Medicina Veterinária, cumprirei os disposi vos legais e
norma vos, com especial respeito ao Código de É ca da proﬁssão, sempre buscando uma harmonização
entre ciência e arte e aplicando meus conhecimentos para o desenvolvimento cien ﬁco e tecnológico em
bene cio da sanidade e do bem-estar dos animais, da qualidade dos seus produtos e da prevenção de
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zoonoses, tendo como compromissos a promoção do desenvolvimento sustentado, a preservação da
biodiversidade, a melhoria da qualidade de vida e o progresso justo e equilibrado da sociedade humana.
E Juro tudo isso fazer, com o máximo respeito à ordem pública e aos bons costumes. Eu Juro!
NUTRIÇÃO
Juro, ao exercer a proﬁssão de nutricionista que, o farei com dignidade e eﬁciência, valendo-me da
ciência da nutrição, em beneﬁcio da saúde da pessoa, sem discriminação de qualquer natureza. Prometo,
ainda, que serei ﬁel aos princípios da moral e da é ca. Ao cumprir este juramento com dedicação, desejo
ser merecedor dos louros que a proﬁssão proporciona. Eu Juro!
ODONTOLOGIA
Juro, no exercício de minha proﬁssão de Cirurgião Den sta, ser sempre ﬁel aos deveres da hones dade,
da ciência e da caridade, jamais me servindo da mesma para favorecer o crime ou corromper os costumes
ou desmerecer a odontologia.
Que meus olhos sejam discretos e a minha boca sempre muda ante os segredos que me revelaram, os
quais terei como preceito de honra.
Se eu cumprir este juramento com ﬁdelidade, gozem para sempre a minha vida e a minha arte de
reputação entre os homens.
Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário.
Eu juro!
PEDAGOGIA
Juro, no exercício de minha proﬁssão, enfrentar os desaﬁos que a educação propõe dentro e fora da
escola, com cria vidade, perseverança e competência, buscando novos caminhos para o processo
educacional. Juro, ainda, ter consciência da responsabilidade a mim conﬁada, atuar com dignidade na
prá ca pedagógica, buscando uma educação libertadora e crí ca, respeitando as palavras, os sorrisos, os
protestos e os anseios do ser humano. Juro trabalhar por uma educação para a responsabilidade social,
é ca e polí ca, par cipando proﬁssionalmente da construção do homem íntegro, da humanidade e da
pátria. Eu Juro!
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 é co. 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
ins tuições.
Eu Juro!
RADIOLOGIA
A grandeza de nossa proﬁssão se revela quando contribuímos para melhorar a qualidade de vida dos
seres vivos. Por acreditar nesse processo, juro honrar a Radiologia, exercendo meu o cio com sabedoria
e dignidade. Procurarei me dedicar permanentemente ao aperfeiçoamento de meus conhecimentos
técnicos e cien ﬁcos, auxiliando na promoção do bem-estar da humanidade e seguindo com conﬁança,
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coragem e coerência meu ideal que agora se chama proﬁssão.
Juro, ainda, jamais esquecer que a vida é a minha prioridade, sendo merecedora de todo meu respeito e
carinho, sempre me orientando a par r dos preceitos é cos e legais da minha proﬁssão.
Esta é a minha vontade, este é o meu Juramento. Eu Juro!
SERVIÇO SOCIAL
Juro, diante de Deus e principalmente de mim mesmo, abraçar o serviço social como proﬁssão, como
meta e escolha de vida. Comprometo-me a exercer com dignidade e respeito a proﬁssão de assistente
social, buscando ser cria vo, humano, sensível e atento às expressões da questão social fazendo da
escuta, da observação e da intervenção hábeis instrumentos de trabalho. Comprometo a despir-me dos
preconceitos para compreender o outro, trabalhar os contrários em busca da democracia,
fundamentando decisivamente nos valores é cos, na liberdade, na equidade e na jus ça social. Eu Juro!
ZOOTECNIA
Juro, no exercício da proﬁssão de zootecnista, atuar em favor do aprimoramento das espécies de animais,
da preservação dos recursos naturais, da segurança alimentar, da sustentabilidade da produção animal,
do bem-estar da humanidade e dos animais.
Juro realizar, com é ca e responsabilidade, as funções proﬁssionais para todos, sem restrições, me
dedicando integralmente ao trabalho com competência e visão humanís ca.
Perante Deus e os homens, eu JURO!
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