
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." 

AGRONOMIA 

Prometo, no exercício da minha profissão de Engenheiro Agrônomo, consciente da 

responsabilidade que me é confiada, dar à nossa terra mais do que ciência e técnica, algo 

vindo do coração, sabendo respeitar sua riqueza e tendo a sensibilidade de suprir suas 

necessidades, procurando, sempre, com fé, honra e ética profissional, a plena execução de 

meus deveres, seguindo os ditames da minha consciência, honrando o legado de meus pais e 

mestres, em perfeita harmonia entre os homens e a natureza”. Assim eu prometo. 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
"Juro exercer com zelo, Diligência e honestidade a profissão contábil, cumprindo com 

fidelidade os deveres impostos pelo meu grau, respeitando a verdade, a justiça e o sigilo 

profissional, propugnando sempre pela solução dos problemas sociais e econômicos da 

humanidade. Juro cumprir fielmente o código de ética da profissão contábil, quer na sua 

letra, quer no seu espírito, com o objetivo de tornar-me digno de ser mais um membro da 

grandeclasse de contabilistas do Brasil. 

Juro pela profissão! Juro pela Classe! Juro pelo Brasil! "  

DIREITO 
"Juro, 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, 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 dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, 

observar o código de ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da educação, o 

desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da prática." 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA(Bacharel) 

“Com firmeza e honestidade de propósito, juro exercer minha Profissão de Bacharel em 

Educação Física, honrando os preceitos da moral e da ética; Juro trabalhar para elevar a 

dignidade da criatura humana, contribuindo para a construção de um Brasil justo e digno, 

voltado para o ideal da paz, do amor e da liberdade”. 

ENGENHARIA CIVIL 
“Juro honrar o grau que solenemente recebo, exercendo a profissão de engenheiro 

comética, dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Com meu conhecimento 

científico e tecnológico, buscarei contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do 

Brasil e para a prosperidade da humanidade”. 

http://www.guiadeformatura.com.br/juramento.php


 

ENGENHARIA FLORESTAL 
Prometo, no exercício da profissão de Engenheiro Florestal, cumprir com honra 

e dignidade meus deveres de técnico e de cidadão fazendo o quanto em mim 

couber, pelo engrandecimento moral e prosperidade do Brasil. 

 

MEDICINA VETERINÁRIA 
“Sob a proteção de Deus PROMETO que, no exercício da Medicina Veterinária, cumprirei 

os dispositivos legais e normativos, com especial respeito ao Código de Ética da profissão, 

sempre buscando uma harmonização entre ciência e arte e aplicando os meus 

conhecimentos para o desenvolvimento científico e tecnológico em benefício da sanidade e 

do bem-estar dos animais, da qualidade dos seus produtos e da prevenção de 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 prometo tudo isso fazer com o máximo respeito à ordem pública e 

aos bons costumes. Assim o prometo”. 

 

PEDAGOGIA 
“Prometo que, no exercício de minha profissão, empregarei, com inteligência e 

honestidade, os talentos que Deus me confiou para servir com amor, ética e patriotismo 

cumprindo os deveres inerentes ao magistério, que livremente Escolhi como profissão”. 

 

PSICOLOGIA(Formação de Psicólogo) 

“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.” 

 

PSICOLOGIA 
Como Psicólogo eu juro que, ao embrenhar-me no íntimo de meus semelhantes, estarei 

tentando compreende-los e ajuda-los, esforçando-me em dissipar lhes os medos, dúvidas e 

angústias, fazendo com que tenham em si mesmos, o controle de suas emoções e problemas, 

para com isso abrir-lhes o espírito, auxiliando-os na conquista de seus ideais de fidelidade e 

realização. 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
“Eu juro no ato de minha formatura de Bacharelando em Sistemas de Informação, no mais 

solene e expresso compromisso com Deus e a sociedade, cumprir todos os objetivos da 

profissão que agora assumo, exercendo-a com dignidade, idealismo, lisura, profissionalismo 

e com amáxima responsabilidade, utilizando meus conhecimentos, lembrando e respeitando 

os postulados da ética profissional, assim como aqueles que usufruirão de meus serviços.” 

 

 

 

http://www.toformando.com/juramentos.php?ac=mostrar&id=62

