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JURAMENTOS 

 

 

JURAMENTO AGRONOMIA 

 

Juro,  

Que no exercício da minha profissão de engenheiro agrônomo, 

Vou me mostrar sempre fiel  

Aos mandamentos da honestidade e da ciência, 

Cumprindo e fazendo cumprir  

A fiel observância das leis,  

E postulados da ética profissional. 

Trazer no peito a vontade de vencer 

E voltar a minha luta para melhorar o mundo, 

Respeitar a Terra 

Trabalhando-a com racionalidade, 

Para que mais ela possa produzir. 

Nunca esquecer que a sobrevivência  

E o crescimento do homem 

Somente se consolidarão de forma duradoura 

Se harmonizados com o meio ambiente. 

Utilizar a minha profissão para fornecer 

O progresso social e econômico do meu país. 

Assim juro. 

 

 

JURAMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

Prometo que,  

No exercício da profissão de Engenheiro Ambiental, 

Cumprirei minhas atividades visando  

À proteção ambiental e ao progresso sócio-econômico,  

Sendo um agente em prol do Desenvolvimento Sustentável.  

Colocarei todo meu conhecimento científico  

A serviço da humanidade,  

Respeitando os ciclos naturais  

E buscando novas tecnologias e processos  

Que visem ao equilíbrio  

Entre o ambiente  

O desenvolvimento econômico  

E a justiça social.  

Dignificarei minha profissão,  

Observando a ética, a legalidade e o respeito, 

cumprindo com minhas responsabilidades, 

Assim eu Juro. 
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JURAMENTO ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Juro e firmo,  

O compromisso de,  

No exercício da profissão de Engenheiro Florestal,  

Preservar o meio ambiente,  

Buscar a sustentabilidade nas florestas  

E dos demais recursos naturais renováveis,  

Pautar minha conduta profissional,  

Obedecendo aos deveres de cidadania  

E aos preceitos da ética e da moral,  

Honrando minha profissão  

E os ensinamentos que recebi  

Para a grandeza de minha pátria.  

Assim Juro. 

 

 

JURAMENTO MEDICINA VETERINÁRIA 

 

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. 
 

 


