
 

 

JURAMENTOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIPAMPA 
 
 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 
Prometo que, no exercício profissional como Bacharel em Ciência da 

Computação, serei fiel aos preceitos da honra e da ciência, promovendo o uso e 

o desenvolvimento da Informática em benefício do cidadão e da sociedade. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

ENGENHARIA AGRÍCOLA 

 
Prometo no exercício de minha profissão de engenheiro agrícola cumprir 

fielmente os deveres da honra da ciência e da honestidade só executando atos 

ditados pela consciência de meu dever honrando os ensinamentos que recebi e 

a confiança de meus semelhantes e tudo fazer quanto de mim couber para bem 

realizar com toda a dedicação / as obrigações que o grau me confere. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

ENGENHARIA CIVIL 

 
Juro honrar o grau que solenemente recebo, exercendo a profissão de 

engenheiro civil com ética, 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. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

 
Prometo exercer a profissão de engenheiro eletricista, fiel aos preceitos de sua 

ética, com honestidade e firmeza de propósito. Prometo dar o melhor de mim, a 

dignidade, a honra e a fé, para elevar o homem e o meio onde ele vive. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

CAMPUS ALEGRETE 



ENGENHARIA MECÂNICA 

 
Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei 

cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, esquecendo-me completamente de 

que trabalho é para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, 

evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico 

ou poluam; colocarei todo meu conhecimento científico a serviço do conforto 

e desenvolvimento da humanidade; assim sendo, estarei em paz comigo e com 

Deus. 

Prometo dignificar a minha profissão, consciente das minhas responsabilidades, 

observando o código de ética e o respeito à pessoa humana, objetivando o 

desenvolvimento social para a grandeza do país. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 
Prometo dedicar-me ao exercício profissional como Bacharel em Engenharia 

de Software, seguindo os preceitos do código de conduta profissional, agindo 

profissionalmente de acordo com o interesse público e zelando para que o fruto 

de meu trabalho atenda aos mais altos níveis de qualidade possíveis. 

Ciente da minha responsabilidade, prometo sempre me pautar na cooperação e 

no aprendizado contínuo, seguindo os princípios da honestidade, da ética e do 

profissionalismo, buscando o desenvolvimento de novas tecnologias e tornando 

a profissão de Engenheiro de Software cada vez mais benéfica e respeitada, 

como forma de fazer o bem e promovendo o desenvolvimento da humanidade. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
Prometo no exercício das funções de Engenheiro de Telecomunicações só 

executar atos ditados pela consciência do meu dever honrar os ensinamentos 

que recebi cooperar sempre para o desenvolvimento da ciência e fazer tudo 

quanto em mim couber pela grandeza moral social e material do Brasil. 

TODOS: Assim o prometo! 



 
 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
Prometo, no exercício das funções de meu grau, ser fiel na observância dos 

princípios da honestidade e da ética profissional, servindo a todo o ser humano, 

sem distinção de classe social ou poder aquisitivo jamais atentando contra a 

dignidade da pessoa humana, buscando o justo e a paz como resultado final e, 

acima de tudo prometo defender a liberdade, pois sem ela não há profissão 

que sobreviva, justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

 
Juro, No exercício de minha profissão de bacharel em Engenharia deComputação, 

doar meus conhecimentos em prol do desenvolvimento tecnológico com lealdade, 

integridade e honestidade, fazendo tudo que tiver ao meu alcance para manter e 

elevar os ideais do homem. 

Prometo respeitar a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que 

destruam ou poluam o meio ambiente e colocar todo meu conhecimento 

científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade; assim 

sendo, estarei em paz comigo e com Deus. 

Prometo enfim, dignificar minha profissão, consciente das minhas 

responsabilidades observando o código de ética e o respeito à pessoa humana, 

objetivando o desenvolvimento social para a grandeza do país. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

ENGENHARIA DE ENERGIA 

 
Prometo no exercício das funções de Engenheiro de Energia só executar atos 

ditados pela consciência do meu dever honrar os ensinamentos que recebi 

cooperar sempre para o desenvolvimento da ciência e fazer tudo quanto em mim 

couber pela grandeza moral social e material do Brasil. TODOS: Assim o prometo! 

 

CAMPUS BAGÉ 



ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
Juro, diante de Deus e da sociedade que fará 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, 

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 científico a serviço do conforto e 

desenvolvimento da humanidade, sempre respeitando o meio ambiente. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

ENGENHARIA QUÍMICA 

 
Juro honrar o grau que solenemente recebo exercendo a profissão de engenheiro 

com ética, 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. Prometo, no 

exercício das funções de meu grau, ser fiel na observância dos princípios da 

honestidade e da ética profissional, servindo a todo o ser humano, sem distinção 

de classe social ou poder aquisitivo jamais atentando contra a dignidade da 

pessoa humana, buscando o justo e a paz como resultado final e, acima de tudo 

prometo defender a liberdade, pois sem ela não há profissão que sobreviva, 

justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. Juro que, no cumprimento 

do meu dever de Engenheiro Químico, não me deixarei cegar pelo brilho 

excessivo da tecnologia, esquecendo-me de que trabalho para o bem e 

dignidade do homem e não da máquina. Colocarei todo o meu conhecimento 

científico a serviço do conforto e do desenvolvimento da humanidade, bem como 

da dignidade humana. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

LICENCIATURA EM FÍSICA 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e   mulheres    sejam 

livres e realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios 

com criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o 

processo educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 

 



LICENCIATURA EM LETRAS 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar     os desafios 

com criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o 

processo educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

LICENCIATURA EM MÚSICA 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 



LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 



 
 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 
Prometo no exercício das funções de Engenheiro Ambiental e Sanitarista só 

executar atos ditados pela consciência do meu dever honrar os ensinamentos 

que recebi cooperar sempre para o desenvolvimento da ciência e fazer tudo 

quanto em mim couber pela grandeza moral social e material do Brasil. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

GEOFÍSICA 

 
Prometo, diante de Deus e dos homens, exercer as funções inerentes a meu 

grau de bacharel em geofísica na fiel observância dos princípios de honestidade, 

cumprindo as leis da república, e jamais atentando contra a dignidade da pessoa 

humana. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

GEOLOGIA 

 
Prometo diante de Deus e dos homens, exercer as funções inerentes a meu 

grau de bacharel em Geologia na fiel observância dos princípios de honestidade, 

cumprindo as leis da república, e jamais atentando contra a dignidade da pessoa 

humana. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 



TECNOLOGIA EM MINERAÇÃO 

 
Juro, exercer minha profissão de Tecnólogo em Mineração com lealdade, 

responsabilidade e dedicação. Seguindo fielmente os princípios da ética, da 

honestidade e humildade, estimulando o conhecimento cientifico e buscando 

sempre novas tecnologias em beneficio de uma sociedade mais consciente e 

justa. 

TODOS: Assim o prometo! 



 
 

ENOLOGIA 

 
Prometo, no exercício de minha profissão de enólogo, cumprir os deveres 

inerentes ao grau que me é conferido, ser fiel aos preceitos da ética e da ciência, 

aplicando os princípios do respeito às leis, a natureza e à humanidade, 

promovendo mudanças e contribuindo para uma sociedade mais justa. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO 

 
Juro no exercício da profissão de Tecnólogo em Agronegócios, ser fiel aos 

preceitos éticos, humanos e profissionais, visando promover a melhoria dos 

processos produtivos agroindustriais, através do desenvolvimento da consciência 

dos princípios da gestão, da cooperação e da responsabilidade social, buscando 

ser o elo de ligação entre as etapas que constituem o Agronegócio. 

Comprometo-me perante a comunidade, enfrentar os desafios da carreira do 

profissional de Tecnologia em Agronegócios, e transformá-los em 

oportunidades para o meu crescimento pessoal e profissional, bem como das 

organizações onde atuarei. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

CAMPUS DOM PEDRITO 



ZOOTECNIA 

(Juramento do Zootecnista aprovado no XXXII Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas 

realizado durante o ZOOTEC 2009 em Águas de Lindóia/SP.) 

 
Juro, no exercício da profissão de Zootecnista, atuar em favor do aprimoramento 

das espécies de animais, da conservação dos recursos naturais, da segurança 

alimentar, da sustentabilidade da produção animal, do bem-estar da humanidade 

e dos animais. Juro, realizar com ética e responsabilidade as funções 

profissionais para todos, sem restrições, me dedicando integralmente ao trabalho 

com competência e visão humanística. 

TODOS: Assim o prometo! 



 
 

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. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
Prometo, como Bacharel em Ciência e Tecnologia, consciente de minhas 

responsabilidades legais, atuar com zelo, dedicação e honestidade em prol do 

desenvolvimento científico, tecnológico e social do país, mantendo-me fiel aos 

princípios da ética profissional. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 
Prometo, no exercício de minha profissão e, consciente da responsabilidade 

social e intelectual que me é confiada, atuar com dignidade agindo na 

potencialização e na produção de tecnologias para as diversas etapas da cadeia 

produtiva, estimulando o posicionamento crítico frente ao avanço tecnológico. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA 

 
Prometo no exercício das funções de Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor só 

executar atos ditados pela consciência do meu dever honrar os ensinamentos 

que recebi cooperar sempre para o desenvolvimento da ciência e fazer tudo 

quanto em mim couber pela grandeza moral social e material do Brasil. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

CAMPUS ITAQUI 



LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os     desafios 

com criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o 

processo educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

NUTRIÇÃO 

 
Prometo que, ao exercer a profissão de nutricionista, a farei com dignidade e 

competência valendo-me da Ciência da Nutrição, em beneficio da saúde do 

homem, sem discriminação de qualquer natureza. Prometo ainda, que serei fiel 

aos princípios da moral e da ética. Se eu cumprir este juramento com fidelidade 

possa merecer os louros que proporcionam a profissão. 

TODOS: Assim o prometo! 



 
 

LICENCIATURA EM LETRAS 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

CAMPUS JAGUARÃO 



PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL 

 
Prometo no exercício da minha profissão, planejar, elaborar e executar projetos e 

produtos culturais, seguindo critérios artísticos, sociais, políticos e econômicos. 

Serei fiel aos preceitos da honra e da cultura, promovendo o uso e o 

desenvolvimento dos meus conhecimentos em benefício do cidadão e da 

sociedade. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO 

 
Prometo, como tecnólogo em gestão de turismo, dedicar-me à pesquisa e ao 

desenvolvimento sustentável do turismo, empenhar-me pelo engrandecimento do 

fenômeno turístico, no Brasil e no Mundo; preservar o turismo como instrumento 

de paz, bem estar e entendimento entre os povos; e   zelar pelos valores éticos 

da profissão. 

TODOS: Assim o prometo! 



 
 

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. 
TODOS: Assim o prometo! 

 

 
DIREITO 

Prometo, como Bacharel em Direito, no exercício das minhas funções e do meu 
ofício, respeitar os princípios sobre os quais se assentam as leis, guiar-me à luz da 
Ética, sempre em busca da Justiça, e dos Valores Humanos, valendo-me do Direito 
como instrumento máximo para assegurar aos homens os seus direitos 
fundamentais e intocáveis, sem distinção de qualquer natureza. E, acima de tudo, 
prometo defender a liberdade, pois sem ela não há direito que sobreviva, nem paz 
que se concretize. 
TODOS: Assim o prometo! 

 
 
 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 
Eu juro fazer da profissão de Economista um instrumento não de valorização 

pessoal, mas sim utilizá-lo para promoção do bem estar social e econômico de 

meu povo e de minha nação, cooperar com o desenvolvimento da ciência 

econômica e suas aplicações, observando sempre os postulados da ética 

profissional. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
Juro, dedicar minha vida profissional ao desenvolvimento do meu país e da 

humanidade, respeitando os preceitos da ética e da moral; exercendo minhas 

funções no campo das Relações Internacionais, com consciência e dedicação. 

Afirmo que nenhuma fronteira representará obstáculo em qualquer parte do 

mundo. Sempre manterei elevados os ideais das Relações Internacionais, e 

preservarei as tradições do meu país, seu prestígio e sua honra onde quer que 

eu esteja. 

TODOS: Assim eu prometo! 
 
 

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

 
Prometo, no exercício das minhas funções, ser fiel na observância dos princípios 

legais, na busca incessante da melhoria da qualidade na gestão dos recursos 

públicos, valendo-me de todas as ferramentas e técnicas disponíveis, sem nunca 

esquecer dos princípios da honestidade e da ética profissional, tendo sempre 

CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO 



como fim o ser humano, sem distinção da posição social, econômica ou política. 

TODOS: Assim o prometo! 



 
 

CIÊNCIAS SOCIAIS - CIÊNCIA POLÍTICA 

 
Prometo no exercício da minha profissão engajar-me nos princípios da justiça 

da lealdade e da liberdade de expressão desempenhando como graduado em 

Ciências Sociais os ditames de uma consciência crítica reflexiva levando em 

conta os princípios norteadores da carreira. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 

 
Prometo, no exercício das funções de jornalista, manter o compromisso com a 

notícia esclarecendo e orientando, respeitando sempre os princípios da 

honestidade, cultuando a verdade, promovendo a justiça e paz social, visando ao 

progresso do homem. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 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 e sua função na 

sociedade e na humanidade. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS/PRODUÇÃO CULTURAL 

 
Juro, diante de Deus e da sociedade, que fará uso do meu trabalho, conduzir 

meus esforços profissionais de acordo com os princípios éticos norteadores da 

atividade de Relações Públicas, com responsabilidade e respeito humano e 

dedicar o meu trabalho para o desenvolvimento e o bem estar do povo brasileiro 

e da humanidade. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

CAMPUS SÃO BORJA 



LICENCIATURA EM CIÊNCIAS HUMANAS 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

SERVIÇO SOCIAL 

 
Prometo exercer com dignidade e respeito a profissão de assistente social 

buscando ser criativo, humano, sensível e atento às manifestações da questão 

social fazendo da escuta, da observação e da intervenção, hábeis instrumentos 

de trabalho. Comprometo-me a ter como parâmetro de minhas ações os valores 

da democracia, liberdade e cidadania, fundamentados no direito de cada 

cidadão. Comprometo-me a trabalhar conforme os princípios éticos da profissão, 

defendendo os direitos e a emancipação da população. Comprometo-me a 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e menos 

excludente. 

TODOS: Assim o prometo! 



 
 

BIOTECNOLOGIA 

 
Juro, no exercício das funções de Biotecnologista, só executar atos ditados 

pela consciência do meu dever, honrar os ensinamentos que recebi e cooperar 

sempre para o desenvolvimento da ciência. Nunca me servirei da minha 

profissão para corromper os costumes e nem favorecer o crime. E fazer tudo 

quanto em mim couber pela grandeza moral, social e material doBrasil. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

(Resolução nº 3, 2 de setembro de 1997) 

 
Juro, pela minha fé e pela minha honra e de acordo com os princípios éticos do 

Biólogo, exercer. Minhas atividades profissionais com honestidade, em defesa da 

vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico com 

justiça e paz. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

ENGENHARIA FLORESTAL 

 
Juro e firmo, neste momento solene, perante Deus e a sociedade, o 

compromisso de, no exercício da profissão de engenheiro florestal preservar o 

meio ambiente, buscar a sustentabilidade de nossas florestas e dos demais 

recursos naturais renováveis, pelas gerações futuras. 

Pautar minha conduta profissional obedecendo aos deveres de cidadania e os 

preceitos da ética e da moral, honrando minha profissão e os ensinamentos 

que recebi para a grandeza da minha pátria! 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

GESTÃO AMBIENTAL 

 
Prometo, como Gestor Ambiental, exercer minha profissão com compromisso 

moral e ético, desenvolvendo a relação harmoniosa entre homem e natureza. 

Resguardando e zelando pelos recursos naturais e pelo meio ambiente, em prol 

do desenvolvimento sustentável do meu país. 

TODOS: Assim o prometo! 

CAMPUS SÃO GABRIEL 



 

 
 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

ENFERMAGEM 

 
Solenemente, na presença de Deus e desta assembléia, 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. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

FARMÁCIA 

(Resolução CFF Nº 471, de 28 de fevereiro de 2008) 

 
Prometo que, ao exercer a profissão de Farmacêutico, 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, 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. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

CAMPUS URUGUAIANA 



FISIOTERAPIA 

 
Prometo dedicar-me à profissão de Fisioterapeuta utilizando todo o conhecimento 

científico e recursos técnicos por mim adquiridos durante o período de formação, 

sem medir 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. 

TODOS: Assim o prometo! 
 
 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da 

mudança e da construção de um mundo onde homens e mulheres sejam livres e 

realizados. Na profissão de educador(a) procurarei enfrentar os desafios com 

criatividade, perseverança e competência, buscando alternativas para o processo 

educacional em nosso país. 

Estarei sempre engajado(a) com os educandos em suas vivências pedagógicas 

porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da 

sociedade em que vivemos. Enfim, tudo farei para, atento(a) à realidade 

socioambiental na qual estamos inseridos, honrar os princípios do ofício de 

mestre. 

TODOS: Assim o prometo! 

 

TECNOLOGIA EM AQUICULTURA 

 
Juro exercer minha profissão de tecnólogo em Aquicultura com lealdade, 

responsabilidade e dedicação. Seguindo fielmente os princípios da ética, da 

honestidade e humildade, estimulando o conhecimento cientifico e buscando 

sempre novas tecnologias em beneficio de uma sociedade mais consciente e 

justa. 

TODOS: Assim oprometo! 
 
 

MEDICINA VETERINÁRIA 

 
Prometo, no exercício da profissão de veterinário, só executar atos ditados pela 

consciência do meu dever, honrar os ensinamentos que recebi e a confiança dos 

meus concidadãos e fazer quanto em mim couber, pela grandeza moral e 

prosperidade do Brasil. 

TODOS: Assim o prometo! 


