
RESOLUÇÃO Nº 1-COU/UNICENTRO, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

Homologa  os  juramentos  prestados  pelos 
formandos  dos  Cursos  de  Graduação  da 
UNICENTRO na sessão solene de colação de 
grau. 

O  VICE-REITOR,  NO  EXERCÍCIO  DO  CARGO  DE  REITOR  DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO:

Faço saber que o Conselho Universitário, COU,

considerando  que  a  conferência  de  grau  acadêmico  aos  concluintes  de  Curso  de 
Graduação implica juramento prestado, durante a sessão solene de colação de grau, 

aprovou, pelo Parecer nº 20-COU, de 21 de dezembro de 2018, contido no Protocolo 
nº 3.938, de 26 de março de 2018, e eu sanciono, nos termos do art. 9º, inciso X, do Regimento da 
UNICENTRO, a seguinte Resolução:

Art. 1º Ficam homologados os juramentos prestados pelos formandos dos Cursos 
de Graduação da UNICENTRO, na sessão solene de colação de grau,  conforme o anexo desta 
Resolução.

Art. 2º Revogam-se as Resoluções nº  36-COU/UNICENTRO, de 13 de dezembro 
de 2004, nº 90-COU/UNICENTRO, de 1º de outubro de 2012, nº 54-COU/UNICENTRO, de 18 de 
junho de 2013, nº 132-COU/UNICENTRO, de 18 de dezembro de 2014, nº 30-COU/UNICENTRO, 
de  9  de  novembro  de  2015,  nº  6-COU/UNICENTRO,  de  13  de  dezembro  de  2016,  nº  7-
COU/UNICENTRO, de 13 de dezembro de 2016, nº 8-COU/UNICENTRO, de 13 de dezembro de 
2016, nº 22-COU/UNICENTRO, de 12 de maio de 2016, e nº 281-GR/UNICENTRO, de 14 de 
setembro de 2017.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Dr. Osmar Ambrosio de Souza,
Reitor em Exercício.
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ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 1-COU/UNICENTRO, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

JURAMENTOS

1. Curso de Administração

Juro 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 eu juro. 

2. Curso de Administração Pública

Juro exercer minha profissão com dignidade, consciente das minhas responsabilidades legais; 
observar o código de ética de forma a buscar o aperfeiçoamento da ciência da administração, o 
desenvolvimento das instituições, a grandeza do homem e da pátria. Assim eu juro.

3. Curso de Agronomia

Juro, no cumprimento de meus deveres de Agrônomo, honrar os ensinamentos que recebi e a 
confiança dos meus concidadãos, exercendo minhas atribuições com ética profissional; juro, ainda, 
colocar todo meu conhecimento técnico a serviço do desenvolvimento sustentável da agricultura e 
da pecuária e empregar as tecnologias respeitando a natureza e a humanidade. Assim eu juro.

4. Curso de Bacharelado em Geografia 

Juro cumprir com empenho e dignidade o exercício de minha profissão de Geógrafo, contribuindo 
para o desenvolvimento da ciência e da humanidade. Assim eu juro. 

5. Curso de Ciência da Computação

Juro, no exercício de minha profissão, dedicar todo o meu empenho na aplicação e no progresso da 
informática em benefício do homem, respeitando-o sempre acima da ciência. Assim eu juro.

6. Curso de Ciências Biológicas

Juro exercer a profissão de Biólogo com honestidade e responsabilidade, defendendo a vida e o 
ambiente, respeitando a diversidade e estimulando o desenvolvimento científico e tecnológico. 
Assim eu juro.

7. Curso de Ciências Contábeis

Juro, perante a comunidade que me recebe hoje como Contador, cumprir com honestidade, 
dedicação e fidelidade os princípios que regem minha profissão, tudo fazendo para o 
desenvolvimento das entidades nas quais atuarei, em prol da Ciência e da prosperidade da nação 
brasileira. Assim eu juro.
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8. Curso de Ciências Econômicas

Juro fazer de minha profissão de economista um instrumento, não de valorização pessoal, mas, sim, 
de promoção do bem estar social e econômico da nação, procurando sempre solucionar os 
problemas próprios dessa área, de forma racional e humana. Assim eu juro.

9. Curso de Comunicação Social

a) Habilitação em Publicidade e Propaganda

Juro  exercer  minha  profissão  com  integridade,  usando  a  criatividade  e  a  informação  como 
instrumento humanizador e, da mesma maneira, agir com ética, honestidade e responsabilidade na 
construção da verdade, não usando meus conhecimentos contra as leis humanas e fazendo jus à 
profissão de Publicitário. Assim eu juro.

b) Habilitação em Jornalismo

Juro, no exercício do Jornalismo, assumir meu compromisso com a verdade; lutar pela liberdade de 
pensamento e expressão; empenhar-me na construção da solidariedade humana e respeitar os 
princípios éticos e as leis do país, contribuindo, assim, para a consolidação de uma nação consciente 
de sua história. Assim eu juro. 

10. Curso de Educação Física

Juro exercer minhas atividades como Profissional de Educação Física em prol da saúde, da prática 
esportiva e da qualidade de vida das pessoas, atendendo às determinações legais da profissão, 
respeitando a dignidade, os direitos humanos e os princípios éticos profissionais. Assim eu juro.

11. Curso de Enfermagem

Juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade; respeitar a dignidade e os direitos da 
pessoa humana; exercer a enfermagem com consciência e fidelidade; respeitar a vida desde a 
concepção até a morte; não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do 
ser humano; manter elevados os ideais da minha profissão, obedecendo aos preceitos éticos e 
honrando seu prestígio e suas tradições. Assim eu juro. 

12. Curso de Engenharia Ambiental 

Juro, no cumprimento do meu dever de Engenheiro Ambiental, respeitar a natureza, procurando 
desenvolver tecnologias que promovam o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade do meio 
ambiente, com dignidade e ética, consciente de minhas responsabilidades. Assim eu juro. 

13. Curso de Engenharia de Alimentos

Juro, no exercício de minha profissão, cumprir os postulados da ética profissional, não permitindo 
que o valor da tecnologia supere o da humanidade; juro, ainda, respeitar sempre a natureza; 
trabalhar visando a um futuro melhor, na criação ou transformação de alimentos, tendo como meta a 
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qualidade de vida da humanidade. Assim eu juro.

14. Curso de Engenharia Florestal 

Juro, no exercício da Profissão de Engenheiro Florestal, cumprir com honra e dignidade os meus 
deveres de profissional e de cidadão, respeitando a natureza e os princípios éticos, contribuindo para 
a prosperidade e a conservação dos recursos naturais de meu país. Assim eu juro.

15. Curso de Farmácia

Juro, no exercício da profissão de Farmacêutico, servir a humanidade e apoiar os ideais e preceitos 
da profissão; guiar todos os meus atos, conhecimentos e habilidades para favorecer a saúde e o 
bem-estar de todos aqueles a quem sirvo. Assim eu juro.

16. Curso de Fisioterapia

Juro, no exercício da profissão de Fisioterapeuta, ser fiel aos preceitos da ética e da ciência, 
dedicando-me à preservação e promoção da saúde. Assim eu juro.

17. Curso de Fonoaudiologia

Juro, como Fonoaudiólogo, comprometer-me com um fazer orientado pelo olhar ampliado sobre o 
sujeito e pela ética. Por todos os meios ao meu alcance, juro, ainda, dedicar-me à produção do 
cuidado, à escuta, às práticas voltadas ao singular e ao coletivo, à alteridade e à contínua construção 
da Fonoaudiologia. Assim eu juro.

18. Curso de Matemática Aplicada Computacional 

Juro, com toda honestidade do meu ser, honrar a minha profissão,  em todos os seus campos e 
exigências, para o bem da ciência e da humanidade. Assim eu juro. 

19. Curso de Medicina Veterinária

Juro,  no  exercício  da  profissão  de  Médico  Veterinário,  doar  meus  conhecimentos  em prol  da 
preservação e do bem estar da vida animal, respeitando-a tal qual a vida humana e promovendo o 
convívio leal e fraterno entre o homem e as demais espécies. Assim eu juro. 

20. Curso de Nutrição

Juro, no exercício da profissão de Nutricionista, trabalhar com dignidade e eficiência, valendo-me 
da ciência da nutrição, em benefício da saúde da pessoa, sem discriminação de qualquer natureza. 
Juro, ainda, que serei fiel aos princípios da moral e da ética. Assim eu juro.

21. Curso de Psicologia

Juro, como Psicólogo, 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 
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profissional, juro, ainda, contribuir 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 eu juro. 

22. Curso de Química

Juro, no exercício de minha profissão, trabalhar para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
no processo de construção de um mundo mais justo e humano, honrando os conhecimentos que 
recebi. Assim eu juro. 

23. Curso de Secretariado Executivo

Juro  exercer  a  profissão,  dentro  dos  princípios  da  ética,  da  integridade,  da  honestidade  e  da 
lealdade,  respeitando  a  Constituição  Federal,  o  Código  de  Ética  Profissional  e  as  normas 
institucionais, bem como buscar o aperfeiçoamento contínuo e contribuir, com o meu trabalho, para 
uma sociedade mais justa e mais humana. Assim eu juro. 

24. Curso de Serviço Social

Juro exercer minha profissão com dignidade e respeito, buscando ser criativo, humano, sensível e 
atento às expressões da questão social; lutar pela construção de uma nova ordem societária, 
buscando a eliminação de todas as formas de preconceito e incentivando a discussão ampliada das 
diferenças e da diversidade; juro, ainda, assumir um compromisso ético e político com a sociedade 
para ampliação e fortalecimento da cidadania. Assim eu juro. 

25. Curso de Turismo

Juro, como Bacharel em 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, além de 
zelar pelos valores éticos da profissão. Assim eu juro. 

26. Licenciaturas

Juro, com a dignidade e a responsabilidade que o grau conferido a mim requer, renovar e fortalecer 
continuamente  a  educação,  enriquecendo o processo  de  ensino  aprendizagem,  promovendo nos 
estudantes o senso crítico e a cidadania, para serem agentes de transformação da sociedade. Assim 
eu juro. 

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Dr. Osmar Ambrosio de Souza,
Reitor em Exercício.
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