Resolução nº 06/2011
Dispõe sobre a uniformização dos juramentos
proclamados nas colações de grau das Faculdades
Integradas do Vale do Iguaçu mantidas pela
Unidade de Ensino Superior do Vale do Iguaçu.

O Diretor Geral das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, mantidas pela Unidade de
Ensino Superior Vale do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a uniformização dos juramentos proclamados pelos futuros bacharéis, a
fim de que cada curso possua um único juramento o qual será pronunciado pelo juramentista
escolhido por cada turma.
Art.2.º Os juramentos serão realizados, obrigatoriamente, conforme descrição abaixo
estabelecida:

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

Biomedicina
"Juro por toda a 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 esses preceitos, para poder usufruir da benevolência de Deus e da confiança
dos homens."

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." Assim eu prometo.

Enfermagem
“Prometo 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 foram 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 a equipe de saúde para o alcance da melhoria da qualidade de vida da população;
manter elevados os ideais de minha profissão, obedecendo os preceitos da ética, da legalidade e
da moral, honrando seus prestígios e suas tradições”. Assim eu prometo.
Bacharelado em Educação Física
“Juro, pela minha fé e minha honra e de acordo com os princípios éticos do Profissional de
Educação Física, exercer com dignidade, zelo e competência as minhas atividades profissionais
em prol da saúde de toda a população, bem como da prática esportiva dos atletas, atendendo
determinações legais decorrentes da exclusividade desta profissão, na prestação de serviços a
sociedade, destacando meu papel de agente transformador da sociedade, estimulando o
desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, para um estilo de vida ativo e o bem estar
de todos”. Assim eu juro!
Licenciatura em Educação Física
“Juro, diante de Deus e da sociedade que fará uso do meu trabalho que conduzirei meus esforços
profissionais com a máxima responsabilidade, contribuindo através de uma educação física
harmoniosa para a formação integral do cidadão. Exercendo com dignidade, zelo e competência as

minhas atividades como educador em prol de uma sociedade justa, destacando meu papel de
mediador do conhecimento e agente transformador da sociedade, respeitando os postulados da
ética profissional. Estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico”. Assim eu
juro!

Farmácia
"Prometo que, ao exercer a profissão farmacêutica, 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 ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze
eu, para sempre, e também a minha vida e a minha arte, de boa reputação entre os
homens. Se o infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário”.Assim eu prometo.

Fisioterapia
"Juro, no exercício de minha profissão, com ajuda de Deus, cumprir todos os deveres
a ela inerente, com caridade, justiça e elevado zelo. Juro que, ao exercer a
Fisioterapia, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade e da ciência.
Nunca me servirei da profissão para corromper aos costumes ou favorecer o crime.
Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu, a minha vida e a minha arte,
de boa reputação entre os homens para sempre. Se o infringir ou dele me afastar,
suceda-me o contrário"
Medicina Veterinária
Sob a proteção de Deus prometo que, no exercício da Medicina Veterinária, cumprirei
os dispositivos legais e normativos, com especial atenção ao código de ética, sempre
buscando uma harmonização perfeita entre ciência e arte, para tanto aplicando os
conhecimentos científicos e técnicos em benefício da preservação e cura de doenças
animais, tendo como objetivo o homem. E prometo tudo isso fazer, com o máximo
respeito à ordem pública e aos bons costumes, mantendo o mais estreito segredo
profissional das informações de qualquer ordem, que, como profissional tenha eu
visto, ouvido ou lido, em qualquer circunstância em que esteja exercendo a
profissão. Assim o prometo

Nutrição
"Juro 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. Juro 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".

Serviço Social
“JURO no exercício da minha profissão ter compromisso ético e profissional com a
sociedade para ampliação e fortalecimento da cidadania. Contribuir para a defesa e
garantia dos direitos sociais. Buscar a emancipação dos cidadãos, a eliminação de
todas as formas de preconceito e incentivar a discussão ampliada das diferenças e da
diversidade. Lutar pela construção de uma nova ordem societária, mais justa e
igualitária”. Assim eu juro.

Sistemas de Informação
"Juro que, no meu dever de Bacharel em Sistemas de Informação, empregarei a
ciência com dignidade, respeito e dinamismo, participando com empenho nas grandes
e pequenas obras. Prometo não me deixar cegar pelo brilho excessivo da tecnologia,
nem esquecer que trabalho para o bem do homem e não da máquina.
Comprometo-me, perante a comunidade, a aceitar os desafios lançados pela carreira
que abraço, fazendo deles os degraus para meu crescimento profissional e humano.
Esta é a nossa vontade. Este é o nosso juramento."

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor a partir da presente data.
Edifício da Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, aos 01 de março do ano de dois mil e
onze.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

