
 

 

Resolução n.º 06/2018 

 
“Dispõe sobre a homologação dos 

juramentos de formatura” dos Cursos de 
Graduação da Faculdade Campo Real” 

 
 
O Diretor Geral da Faculdade Campo Real Faculdade Campo Real, mantida pela UB 
Campo Real Educacional S.A., no uso de suas atribuições legais, após homologação 
pelo Conselho Superior,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Determinar que os juramentos dos cursos de Graduação da Faculdade Campo 
Real sejam realizados conforme disposição anexa; 
 
Art. 2º. A Comissão de Formatura das turmas não poderá aprovar juramento diverso 
dos constantes nesta resolução, que serão, inclusive, usados para colações em gabinete.  
 
Art. 3º. A presente resolução entra em vigor nesta data, revogando todas as 
disposições em contrário. 
 
Faculdade Campo Real, Gabinete da Direção Geral,  22 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
 

    Edson Aires da Silva 
    Diretor Geral 



 

 

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.” 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 usufruir da benevolência de deus e da confiança 
dos homens”. Assim prometo. 
 
DIREITO 
“Como bacharel em 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, juro defender a liberdade, pois sem ela não há direito 
que sobreviva, justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize”. Assim 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 os preceitos da 
ética, da legalidade e da moral, honrando seu prestígio e suas tradições”. Assim 
prometo. 
 
ENGENHARIA AGRONOMIA 
“Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro agrônomo, não me 
deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, esquecendo-me completamente de 
que trabalho para o bem do homem e não da máquina; respeitarei a natureza, evitando 
que destruam o equilíbrio ecológico ou poluam, colocarei todo o meu conhecimento 
científico a serviço da agricultura da humanidade; assim sendo, estarei em paz comigo 
e com deus”. Assim prometo. 
 
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”. Assim prometo. 
 



 

 

 
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”. Assim prometo. 
 
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 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”. Assim prometo. 
 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
“Como comunicólogo, juro buscar meus ideais, seguindo a meta de trabalho 
livremente escolhido por mim. 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.” Assim prometo. 
 
JURAMENTO GERAL – COLAÇÃO DE GRAU EM GABINETE 
 
“Prometo com fidelidade, e a responsabilidade, que o grau conferido a mim requer, 
dignificar, minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, observar, o 
código de ética, agir de acordo com a verdade, e lutar pela liberdade de pensamento”. 
Assim prometo.   


