
 
 
 
 
 

 

 

CURSO JURAMENTO 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Prometo. Cumprir com dignidade Competência e ética Os 
principios que regem a minha profissão consciente de 
minhas responsabilidades legais dedicando meus esforços 
em benefício da sociedade e em prol do desenvolvimento da 
nação 
Assim prometo. 

Biomedicina 

Juro por toda minha existência cumprir com zelo e probidade 
todas as atividades inerentes à 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 usufrir 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. 

Direito 

Prometo no exercício das funções de meu grau, respeitar 
sempre os princípios da honestidade, baseando minhas 
ações no direito, promovendo a justiça  propugnando pelos 
bons costumes e nunca faltar à causa da humanidade. Assim 
prometo. 

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 

Juro dedicar minha vida profissional a serviço da 
humanidade,  respeitando a dignidade e os direitos da 
pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e 
dedicação, guardando sem desfalecimento os segredos que 
me forem confiados, respeitando a vida desde a concepção 
até a morte, não participando voluntariamente de atos que 
coloquem em risco a integridade física e psíquica do ser 
humano, mantendo elevados os ideais da minha profissão 
obedecendo os preceitos da ética e da moral, preservando 
sua honra, seu prestígio e suas tradições. Assim, eu juro.  



 
 
 
 
 

 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

Pedagogia 

Prometo, no exercício de minha profissão, enfrentar os 
desafio  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. 

Sistema 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 

 


