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CAU EMITE CARTEIRAS PROFISSIONAIS
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR emitirá as carteiras de identifi cação para os profi ssionais com registro O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR emitirá as carteiras de identifi cação para os profi ssionais com registro 
defi nitivo no Conselho. Também está sendo realizado o censo dos arquitetos e urbanistas, fundamental para a defi nição de políticas defi nitivo no Conselho. Também está sendo realizado o censo dos arquitetos e urbanistas, fundamental para a defi nição de políticas 
para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo no país. Veja abaixo como solicitar a sua carteira. Agradecemos pela sua para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo no país. Veja abaixo como solicitar a sua carteira. Agradecemos pela sua 
colaboração, fundamental para a construção de um cadastro correto e confi ável dos arquitetos e urbanistas.

1º PASSO: Atualize seus dados no SICCAU – Via internet

QUANDO 22 de agosto a 21 de setembro

ONDE Pela internet, no SICCAU – acesse o site do CAU e clique em Serviços Online.

COMO Entre com seu login e senha habituais e acesse o ambiente de emissão da carteira profi ssional; revise todos o cadastro e anexe os 
documentos digitalizados para comprovação dos dados que você alterar; responda ao censo dos arquitetos e urbanistas.

POR QUE Muitos cadastros encaminhados pelo conselho anterior estão incompletos ou com inconsistência nas informações.

2º PASSO: Coleta de dados biométricos

CAPITAIS DO PAÍS INTERIOR E OUTRAS CIDADES

AGENDAMENTO PARA COLETA DE DADOS

QUANDO 17 de setembro a 30 de outubro

ONDE Pela internet, no SICCAU.

COMO Entre no ambiente de emissão das carteiras e agende o  Entre no ambiente de emissão das carteiras e agende o 
melhor dia para o atendimento. Quanto antes você fi zer 
o agendamento, mais opções terá à sua disposição.

QUANDO Não é necessário agendar.

ONDE Os arquitetos e urbanistas que moram fora da capital do 
estado podem optar por fazer a coleta de dados no CAU/
UF (neste caso, é necessário realizar o agendamento) 
ou no posto de coleta mais próximo, cuja relação será 
divulgada no site do CAU/BR.

COLETA PRESENCIAL DOS DADOS BIOMÉTRICOS

QUANDO 30 de setembro a 15 de novembro

ONDE No CAU do seu estado.

COMO Certifi que-se do horário de atendimento do CAU do seu 
estado e leve no dia agendado para a coleta dos dados 
biométricos – foto, assinatura e impressão digital – seus biométricos – foto, assinatura e impressão digital – seus 
documentos pessoais (carteira de identidade), bem como 
os documentos originais que você anexou no SICCAU para 
comprovação dos dados de cadastro alterados.

QUANDO 30 de setembro a 15 de novembro

ONDE Nos postos de coleta de dados biométricos – os locais 
serão divulgados, em breve, no site do CAU/BR.

COMO Leve para a coleta dos dados biométricos – foto, 
assinatura e impressão digital – seus documentos assinatura e impressão digital – seus documentos 
pessoais (carteira de identidade), bem como os 
documentos originais que você anexou no SICCAU para 
comprovação dos dados de cadastro alterados.

ENTREGA DAS CARTEIRAS

QUANDO Dezembro (data a ser divulgada)

ONDE No CAU do seu estado.

COMO Você deve buscar sua carteira profi ssional no CAU do seu 
estado – mesmo local onde foi feita a coleta de dados.

QUANDO Dezembro

ONDE Você receberá sua carteira profi ssional no endereço de 
correspondência indicado no SICCAU.

COMO Pelos Correios.

As datas informadas são previsões e podem sofrer pequenos ajustes. 
Para maiores informações, acesse o site, ou ligue para nossa Central de Atendimento, pelo número 0800 883 0113.
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