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RESOLUÇÃO N° XXX, DE xx DE xxxxxxx DE 201x.  
 

Dispõe sobre o Registro Profissional nos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá 
outras providências.  

 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), no exercício das 
competências e prerrogativas de que tratam o art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e as 
disposições do Regimento Geral do CAU, e de acordo com a Deliberação Plenária adotada na Reunião 
Plenária Ordinária n° XX, realizada nos dias XX e XX de XXXXX de 20XX, e 
 
Considerando o disposto nos artigos 5° a 8º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que tratam do 
registro do arquiteto e urbanista no CAU e, em especial, o que dispõe o parágrafo único do Art. 5º: “O 
registro habilita o profissional a atuar em todo o território nacional”; 
 
Considerando ainda o disposto nos artigos 9º, 19, 52 e 53 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 
que tratam da Suspensão, Interrupção, Cancelamento e Desligamento do registro no CAU; 
 
Considerando a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, que dispõe sobre os direitos e os deveres do 
migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para 
as políticas públicas para o emigrante; 
 
Considerando a Lei 9.474, de 22 de julho de 1997, que define mecanismos para a implementação do 
Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências; 
 
Considerando o Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, que promulga a Convenção sobre a 
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela 
República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961, e a Resolução do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) nº 228, de 22 de junho de 2016, que regulamenta a aplicação, no âmbito do 
Poder Judiciário, da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos 
Públicos Estrangeiros, celebrada na Haia, em 5 de outubro de 1961 (Convenção da Apostila). 
 
Considerando o Decreto nº 8.742, de 4 de maio de 2016, que dispõe sobre os atos notariais e de 
registro civil do serviço consular brasileiro e da dispensa de legalização no Brasil das assinaturas e 
atos emanados das autoridades consulares brasileiras; 
 
Considerando a Resolução CNE/CES nº 3, de 22 de junho de 2016, que dispõe sobre normas 
referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de 
ensino superior; e 
 
Considerando o Acordo de Cooperação para a harmonização das condições de inscrição de arquitetos 
portugueses e brasileiros e de arquitetos e urbanistas brasileiros e portugueses junto do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil e da Ordem dos Arquitectos de Portugal, firmado em 6 de 
dezembro de 2013; 
 
Considerando o Acuerdo Marco sobre Trabajo Temporario - Acordo Marco sobre Exercício 
Profissional Temporário, firmado pela Comissão de Agrimensura, Agronomia, Arquitetura, Geologia 
e Engenharia para o Mercado Comum do Sul (CIAM-MERCOSUL) em 19 de março de 2015; 
 
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento dos procedimentos relativos aos registros 
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profissionais no CAU e de consolidação das Resoluções CAU/BR nº 18, de 2 de março de 2012; nº 26, 
de 6 de junho de 2012; nº 32, de 2 de agosto de 2012; nº 35, de 5 de outubro de 2012; nº 63, de 08 de 
novembro de 2013; nº 85, de 15 de agosto de 2014; nº 87, de 12 de setembro de 2014; nº 123, de 11 de 
outubro de 2016; e nº 132, de 20 de janeiro de 2017.   
 
 
RESOLVE:  
 

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.1. Esta Resolução fixa os procedimentos para:  

I - o Registro de Brasileiro nato ou naturalizado: 

a) diplomado no Brasil, por curso de Arquitetura e Urbanismo oficialmente reconhecido pelo poder 
público; 

b) diplomado em país estrangeiro, por instituição de ensino superior reconhecida no respectivo país e 
cujo diploma tenha sido devidamente revalidado por instituição nacional credenciada. 

II -  o Registro de Estrangeiro: 

a) diplomado no Brasil, por curso de Arquitetura e Urbanismo oficialmente reconhecido pelo poder 
público, portador de visto, emitido por autoridade competente, permitindo o trabalho em território 
nacional; 

b) diplomado em país estrangeiro, por instituição de ensino superior reconhecida no respectivo país e 
cujo diploma tenha sido devidamente revalidado por instituição nacional credenciada, portador de 
visto, emitido por autoridade competente, permitindo o trabalho em território nacional. 

III -  o Registro Provisório de diplomado no Brasil, por curso de Arquitetura e Urbanismo 
oficialmente reconhecido pelo poder público e cujo diploma de graduação ainda não tenha sido 
devidamente emitido e registrado pela instituição de ensino competente, que seja brasileiro ou 
estrangeiro portador de visto, emitido por autoridade competente, permitindo o trabalho em território 
nacional; 

IV - o Registro em caráter excepcional e por tempo determinado – Temporário, de diplomado em país 
estrangeiro por instituição de ensino superior reconhecida no respectivo país, com contrato ou 
proposta de contrato temporário de trabalho no Brasil, que seja brasileiro ou estrangeiro portador de 
visto, emitido por autoridade competente, permitindo o trabalho em território nacional, em caráter 
excepcional e por tempo determinado;  

V - o Registro de Diplomado no Exterior e Amparado por Acordo Internacional;  

VI - as alterações de registro, com as seguintes situações: 

a) interrupção do registro; 

b) desligamento do registro; 

c) suspensão do registro; 

d) cancelamento do registro. 
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VII - as Alterações cadastrais e Anotações de cursos; 

VIII - as Disposições Gerais e Transitórias. 
 

Art.2. O registro profissional do arquiteto e urbanista constitui a habilitação para o exercício da 
profissão de Arquitetura e Urbanismo e deverá ser requerido no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de uma das Unidades da Federação (CAU/UF), e homologado pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) quando for o caso.   
 

Art.3. O registro profissional terá validade em todo o território nacional e se efetivará com a 
anotação das informações no cadastro do profissional no Sistema de Informação e Comunicação do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU).   
 

CAPÍTULO II  
DO REGISTRO DE BRASILEIRO NATO OU NATURALIZADO 

 
Seção I  

Do Requerimento de Registro de Brasileiro Diplomado no Brasil 
 
Art.4. Poderá requerer registro no CAU, o brasileiro nato ou naturalizado, diplomado no Brasil por 
curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, oficialmente reconhecido pelo poder público. 

Parágrafo único. Conforme disposto no inciso V do art. 34 da Lei nº 12378, de 31 de dezembro de 
2010, a apreciação e homologação dos requerimentos de registro na modalidade descrita no caput 
deste artigo são de competência do CAU/UF.  
Art.5. O registro de arquiteto e urbanista, brasileiro nato ou naturalizado, diplomado no Brasil, deve 
ser requerido por meio de formulário específico disponível no SICCAU (ANEXO I) ou pessoalmente 
no atendimento do CAU/UF. 

§ 1º no ato de requerimento de registro, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos, 
em arquivos digitais:  

I - diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo, obtido em curso oficialmente 
reconhecido pelo poder público; 

II -  histórico escolar do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo;  

III - carteira de identidade civil (RG), expedida na forma da lei; 

IV - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

V - comprovante ou declaração de endereço no Brasil com data recente (até sessenta dias); 

VI - comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; e  

VII - comprovante de quitação com o Serviço Militar, para os profissionais do sexo masculino, nos 
termos da legislação vigente. 
 

Subseção I 
Da Apreciação e Homologação do Requerimento  

 
Art.6. O CAU/UF deverá conferir os documentos apresentados pelo interessado e validar o 
formulário digital preenchido pelo requerente. 



   

 
4 

§ 1º o requerimento de registro iniciado a partir da inserção da planilha de egressos no SICCAU, 
pelo coordenador do curso cadastrado no CAU/BR, será feito em meio digital, por meio do acesso ao 
SICCAU concedido ao diplomado, e mediante declaração de veracidade dos dados; 

§ 2º os demais requerimentos poderão ser feitos em meio digital ou presencial, mas dependerão do 
comparecimento do requerente ao atendimento do CAU/UF para preenchimento e assinatura de 
declaração de veracidade dos dados informados. 

Art.7. Após a validação do requerimento de registro profissional pelo setor técnico responsável no 
CAU/UF, o processo devidamente instruído será encaminhado para a Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/UF ou análoga.  
 

Art.8. Para a análise do requerimento de registro o CAU/UF deverá: 

I - confirmar a autenticidade do diploma junto à instituição de ensino superior 
expedidora do documento de maneira documentada; 

II -  verificar a regularidade do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo no qual foi obtido o 
diploma, nos termos da legislação brasileira.  
 

Parágrafo único. Estão dispensados do disposto no caput deste artigo, os requerimentos de registro 
iniciados a partir da inserção da planilha de egressos no SICCAU pelo coordenador do curso de 
graduação de Arquitetura e Urbanismo, devidamente aprovada pela Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/BR. 
  
Art.9. O requerimento de registro deverá ser apreciado pela Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/UF ou análoga, até a segunda reunião subsequente à data de requerimento do registro, 
configurada pela apresentação na íntegra da documentação e assinatura da declaração de veracidade 
das informações prestadas.    

§ 1º havendo necessidade de complementação de documentação, o profissional deverá ser 
comunicado, e terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação solicitada, iniciando 
nova contagem de prazo na Comissão; 

§ 2º no caso de não apresentação da documentação solicitada no prazo disposto no §1º, o 
requerimento poderá ser extinto pelo CAU/UF; 

§ 3º o requerimento de registro deferido pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF ou 
análoga, será restituído ao setor técnico responsável do CAU/UF para efetivação do registro no 
SICCAU num prazo de 15 (quinze) dias;  

§ 4º após deferido o Registro, os documentos ficarão registrados no SICCAU; 

§ 5º os requerimentos de registro indeferidos pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF 
seguirão para o Plenário do CAU/UF. 

 

Art.10. Em caso de indeferimento do registro, caberá pedido de reconsideração ao CAU/BR da 
decisão proferida pelo CAU/UF, desde que apresentados novos fatos e argumentos. 
 

Seção II 
Do Requerimento de Registro de Brasileiro Diplomado em País Estrangeiro 
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Art.11. Poderá requerer registro definitivo no CAU, o brasileiro nato ou naturalizado, diplomado em 
país estrangeiro por instituição de ensino superior reconhecida no respectivo país e cujo diploma tenha 
sido devidamente revalidado por instituição nacional credenciada. 

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no inciso IX do art. 28 da Lei nº 12378, de 31 de 
dezembro de 2010, os requerimentos de registro na modalidade descrita no caput deste artigo serão 
instruídos pelo CAU/UF e homologados pelo CAU/BR.  
Art.12. O registro de arquiteto e urbanista, brasileiro nato ou naturalizado, diplomado por instituição 
de ensino superior em país estrangeiro, deve ser requerido por meio de formulário específico 
disponível no SICCAU (ANEXO II) ou pessoalmente, no atendimento do CAU/UF. 

§ 1º no ato de requerimento de registro, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos em 
arquivos digitais:  

I - diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo ou equivalente, obtido em curso 
de instituição de ensino superior reconhecido no respectivo país, apostilado ou com 
legalização consular no país de origem, nos termos da lei, acompanhado da respectiva 
tradução juramentada;  

II -  ato de revalidação do diploma por instituição de ensino superior credenciada no Brasil, nos termos 
da legislação em vigor;  

III - histórico escolar das disciplinas cursadas, apostilado ou com legalização consular no país de 
origem, nos termos da lei; 

IV - documento comprobatório do conteúdo programático das disciplinas cursadas, apostilado ou com 
legalização consular no país de origem, nos termos da lei; 

V - documento comprobatório da carga horária total e do tempo de integralização do curso, 
apostilado ou com legalização consular no país de origem, nos termos da lei;  

VI - carteira de identidade civil (RG);  

VII - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

VIII - comprovante ou declaração de endereço no Brasil com data recente (até sessenta dias);  

IX - comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; e  

X - comprovante de quitação com o Serviço Militar, para os profissionais do sexo masculino, nos 
termos da legislação vigente. 

§ 2º o CAU/UF solicitará ao requerente a tradução para o vernáculo dos documentos referentes aos 
incisos III -, IV - e V - do § 1º, que poderá ser na forma de tradução não juramentada, desde que 
acompanhada de atestado de veracidade assinado pelo requerente, dispensados os documentos 
emitidos em língua espanhola;  

§ 3º  será dispensada a tradução juramentada dos diplomas de graduação, mencionados no inciso I 
do § 1º, expedidos por países do MERCOSUL; 

§ 4º será dispensada a apostila ou legalização consular dos documentos oriundos de países com os 
quais o Brasil tenha acordo específico para esse fim, nos termos da legislação brasileira. 
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Subseção I 
Da Apreciação e Homologação do Requerimento  

 
Art.13. O CAU/UF deverá conferir os documentos apresentados pelo interessado e validar o 
formulário digital preenchido pelo requerente. 

§ 1º quando o requerimento de registro for feito em meio digital, o interessado deverá atestar a 
veracidade dos documentos apresentados, se responsabilizando pelas informações fornecidas; 

§ 2º quando o requerimento de registro for feito presencialmente, mediante a apresentação dos 
arquivos digitais, o requerente deverá:  

I - preencher e assinar declaração de veracidade dos documentos apresentados; e  

II -  apresentar os documentos originais para conferência e autenticação do CAU/UF. 
 

Art.14. Após a validação do requerimento de registro profissional pelo setor técnico responsável do 
CAU/UF, o processo devidamente instruído será encaminhado para a Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/UF ou análoga.  
 

Art.15. Para a análise do requerimento de registro o CAU/UF deverá: 

I - confirmar a autenticidade da revalidação do diploma junto à instituição de ensino 
superior expedidora do documento de maneira comprovada; 

II -  preencher o formulário do ANEXO V, para a verificação das competências e habilidades 
adquiridas para concessão de atribuição profissional, nos termos do art. 2º da Lei nº 12378, de 31 de 
dezembro de 2010. 
 
Art.16. O requerimento de registro deverá ser apreciado pela Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/UF ou análoga, até a segunda reunião subsequente à data de requerimento do registro, 
configurada pela apresentação da íntegra da documentação e assinatura da declaração de veracidade 
das informações prestadas. 

§ 1º havendo necessidade de complementação de documentação, o profissional deverá ser 
comunicado, e terá prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação da documentação solicitada, 
iniciando nova contagem de prazo na Comissão; 

§ 2º no caso de não apresentação da documentação solicitada no prazo disposto no §1º, o 
requerimento poderá ser extinto pelo CAU/UF; 

§ 3º a Deliberação da Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF ou análoga, juntamente com a 
íntegra da documentação deverá ser encaminhada à Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR 
para apreciação e deliberação até a segunda reunião subsequente ao recebimento do processo;  

§ 4º havendo necessidade de complementação de documentação ou informações adicionais, o 
requerimento de Registro será diligenciando para o CAU/UF, tendo este um prazo de 60 (sessenta) 
dias para apresentação da documentação solicitada, iniciando nova contagem de prazo na Comissão 
de Ensino e Formação do CAU/BR;  

§ 5º o requerimento de registro deferido pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, será 
restituído ao CAU/UF pertinente para efetivação do registro no SICCAU, num prazo de 15 (quinze) 
dias;  
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§ 6º após deferido o Registro, os documentos ficarão registrados no SICCAU; 

§ 7º os requerimentos de registro indeferidos pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR 
seguirão para o Plenário do CAU/BR. 

 
Art.17. O registro profissional somente será concedido se comprovado que o requerente adquiriu as 
competências e habilidades para o exercício das atividades e atribuições do arquiteto e urbanista, nos 
termos do art. 2º da Lei nº 12378, de 31 de dezembro de 2010. 
 
Art.18. Em caso de indeferimento, caberá pedido de reconsideração ao CAU/BR da decisão proferida 
pelo CAU/BR, desde que apresentados novos fatos e argumentos. 
 

CAPÍTULO III  
DO REGISTRO DE ESTRANGEIRO 

 
Seção I  

Do Requerimento de Registro de Estrangeiro Diplomado no Brasil 
 

Art.19. Poderá requerer registro no CAU, estrangeiro portador de visto, emitido por autoridade 
competente, permitindo o trabalho em território nacional, diplomado no Brasil por curso de graduação 
em Arquitetura e Urbanismo, oficialmente reconhecido pelo poder público. 

Parágrafo único. Conforme disposto no inciso V do art. 34 da Lei nº 12378, de 31 de dezembro de 
2010, a apreciação e homologação dos requerimentos de registro na modalidade descrita no caput 
deste artigo são de competência do CAU/UF.  
 
Art.20. O registro de arquiteto e urbanista, estrangeiro portador de visto, emitido por autoridade 
competente, permitindo o trabalho em território nacional, diplomado no Brasil, deve ser requerido por 
meio de formulário específico disponível no SICCAU (ANEXO I) ou pessoalmente no atendimento do 
CAU/UF. 
 

§ 1º no ato de requerimento de registro, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos, 
em arquivos digitais:  

I - diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo, obtido em curso oficialmente 
reconhecido pelo poder público;   

II -  histórico escolar do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo;  

III - carteira de identidade civil (RG) ou Cédula de Identidade de Estrangeiro, Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório, com indicação de visto permitindo o trabalho 
em território nacional, expedida na forma da lei e dentro do prazo de validade; 

IV - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

V - comprovante ou declaração de endereço no Brasil com data recente (até sessenta dias); 
 

Art.21. O registro concedido a profissional estrangeiro terá validade vinculada à data de expiração do 
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório, nos termos da legislação 
em vigor.  
 

§ 1º vencida a validade do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional 
Migratório, o registro do profissional estrangeiro será automaticamente interrompido, e poderá ser 
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reativado pelo CAU/UF mediante a apresentação de novo documento equivalente com validade 
vigente; 

§ 2º nos casos em que o documento de identidade do estrangeiro estiver em processamento, deve-se 
anexar ao requerimento de registro os arquivos do protocolo expedido pelo Departamento de Polícia 
Federal e do ato publicado no Diário Oficial da União que autoriza sua permanência e o trabalho em 
território nacional, desde que comprovada a respectiva data de expiração, nos termos da legislação 
em vigor, e respeitado o vínculo do registro à sua validade, conforme disposto no §1º deste artigo.  

 
Subseção I 

Da Apreciação e Homologação do Requerimento  
 

Art.22. O CAU/UF deverá conferir os documentos apresentados pelo interessado e validar o 
formulário digital preenchido pelo requerente. 

§ 1º o requerimento de registro iniciado a partir da inserção da planilha de egressos no SICCAU, 
pelo coordenador do curso cadastrado no CAU/BR, será feito em meio digital, por meio do acesso ao 
SICCAU concedido ao diplomado, mediante declaração de veracidade dos dados.  

§ 2º os demais requerimentos poderão ser feitos em meio digital ou presencial, mas dependerão do 
comparecimento do requerente ao atendimento do CAU/UF para preenchimento e assinatura de 
declaração de veracidade dos dados informados. 

 
Art.23. Após a validação do requerimento de registro profissional pelo setor técnico responsável do 
CAU/UF, o processo devidamente instruído será encaminhado para a Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/UF ou análoga.  
 

Art.24. Para a análise do requerimento de registro o CAU/UF deverá: 

I - confirmar a autenticidade do diploma junto à instituição de ensino superior 
expedidora do documento de maneira documentada; 

II -  verificar a regularidade do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo no qual foi obtido o 
diploma, nos termos da legislação brasileira, por meio de consulta documentada ao CAU/BR.  
 
Parágrafo único. Estão dispensados do disposto no caput deste artigo, os requerimentos de registro 
iniciados a partir da inserção da planilha de egressos no SICCAU pelo coordenador do curso de 
graduação de Arquitetura e Urbanismo, devidamente aprovada pela Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/BR. 
 

Art.25. O requerimento de registro deverá ser apreciado pela Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/UF ou análoga, até a segunda reunião subsequente à data de requerimento do registro, 
configurada pela apresentação na íntegra da documentação e assinatura da declaração de veracidade 
das informações prestadas.  

§ 1º havendo necessidade de complementação de documentação, o profissional deverá ser 
comunicado, e terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação solicitada, iniciando 
nova contagem de prazo na Comissão; 

§ 2º no caso de não apresentação da documentação solicitada no prazo disposto no §1º, o 
requerimento poderá ser extinto pelo CAU/UF; 
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§ 3º o requerimento de registro deferido pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF ou 
análoga, será restituído ao setor técnico responsável do CAU/UF para efetivação do registro no 
SICCAU num prazo de 15 (quinze) dias;  

§ 4º após deferido o Registro, os documentos ficarão registrados no SICCAU; 

§ 5º os requerimentos de registro indeferidos pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF 
seguirão para o Plenário do CAU/UF. 

 

Art.26. Em caso de indeferimento do registro, caberá pedido de reconsideração ao CAU/BR da 
decisão proferida pelo CAU/UF, desde que apresentados novos fatos e argumentos. 
 

Seção II 
Do Requerimento de Registro de Estrangeiro Diplomado em País Estrangeiro 

 
Art.27. Poderá requerer registro definitivo no CAU, estrangeiro portador de visto, emitido por 
autoridade competente, permitindo o trabalho em território nacional, diplomado em país estrangeiro 
por instituição de ensino superior reconhecida no respectivo país e cujo diploma tenha sido 
devidamente revalidado por instituição nacional credenciada. 

Parágrafo único - Em atendimento ao disposto no inciso IX do art. 28 da Lei nº 12378, de 31 de 
dezembro de 2010, os requerimentos de registro na modalidade descrita no caput deste artigo serão 
instruídos pelo CAU/UF e homologados pelo CAU/BR.  
 
Art.28. O registro de arquiteto e urbanista estrangeiro portador de visto, emitido por autoridade 
competente, permitindo o trabalho em território nacional, diplomado por instituição de ensino superior 
em país estrangeiro, deve ser requerido por meio de formulário específico disponível no SICCAU 
(ANEXO II) ou pessoalmente, no atendimento do CAU/UF. 

§ 1º no ato de requerimento de registro, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos em 
arquivos digitais:  

I - diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo ou equivalente, obtido em curso 
de instituição de ensino superior reconhecido no respectivo país, apostilado ou com 
legalização consular no país de origem, nos termos da lei, acompanhado da respectiva 
tradução juramentada;  

II -  ato de revalidação do diploma por instituição de ensino superior credenciada no Brasil, nos termos 
da legislação em vigor;  

III - histórico escolar das disciplinas cursadas, apostilado ou com legalização consular no país de 
origem, nos termos da lei; 

IV - documento comprobatório do conteúdo programático das disciplinas cursadas, apostilado ou com 
legalização consular no país de origem, nos termos da lei; 

V - documento comprobatório da carga horária total e do tempo de integralização do curso, 
apostilado ou com legalização consular no país de origem, nos termos da lei;  

VI - carteira de identidade civil (RG) ou Cédula de Identidade de Estrangeiro, Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório, com indicação de visto permitindo o trabalho 
em território nacional, expedida na forma da lei e dentro do prazo de validade;  
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VII - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

VIII - comprovante ou declaração de endereço no Brasil com data recente (até sessenta dias).  

§ 2º o CAU/UF solicitará ao requerente a tradução para o vernáculo dos documentos referentes aos 
incisos III -, IV - e V - do § 1º, que poderá ser na forma de tradução não juramentada, desde que 
acompanhada de atestado de veracidade assinado pelo requerente, dispensados os documentos 
emitidos em língua espanhola;  

§ 3º  será dispensada a tradução juramentada dos diplomas de graduação, mencionados no inciso I 
do § 1º, expedidos por países do MERCOSUL; 

§ 4º será dispensada a apostila ou legalização consular dos documentos oriundos de países com os 
quais o Brasil tenha acordo específico para esse fim, nos termos da legislação brasileira. 

 
Art.29. O registro concedido a profissional estrangeiro terá validade vinculada à data de expiração do 
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório, nos termos da legislação 
em vigor.  

§ 1º vencida a validade do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional 
Migratório, o registro do profissional estrangeiro será automaticamente interrompido, e poderá ser 
reativado pelo CAU/UF mediante a apresentação de novo documento equivalente com validade 
vigente; 

§ 2º nos casos em que o documento de identidade do estrangeiro estiver em processamento, deve-se 
anexar ao requerimento de registro os arquivos do protocolo expedido pelo Departamento de Polícia 
Federal e do ato publicado no Diário Oficial da União que autoriza sua permanência e o trabalho em 
território nacional, desde que comprovada a respectiva data de expiração, nos termos da legislação 
em vigor, e respeitado o vínculo do registro à sua validade, conforme disposto no §1º deste artigo.   

Subseção I 
Da Apreciação e Homologação do Requerimento  

 
Art.30. O CAU/UF deverá conferir os documentos apresentados pelo interessado e validar o 
formulário digital preenchido pelo requerente. 

§ 1º quando o requerimento de registro for feito em meio digital, o interessado deverá atestar a 
veracidade dos documentos apresentados, se responsabilizando pelas informações fornecidas; 

§ 2º quando o requerimento de registro for feito presencialmente, mediante a apresentação dos 
arquivos digitais, o requerente deverá:  

I - preencher e assinar declaração de veracidade dos documentos apresentados; e  

II -  apresentar os documentos originais para conferência e autenticação do CAU/UF. 
 
Art.31. Após a validação do requerimento de registro profissional pelo setor técnico responsável do 
CAU/UF, o processo devidamente instruído será encaminhado para a Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/UF ou análoga.  
 

Art.32. Para a análise do requerimento de registro o CAU/UF deverá: 

I - confirmar a autenticidade da revalidação do diploma junto à instituição de ensino 
superior expedidora do documento de maneira comprovada; 
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II -  preencher o formulário do ANEXO V, para a verificação das competências e habilidades 
adquiridas para concessão de atribuição profissional, nos termos do art. 2º da Lei nº 12378/2010. 
 
Art.33. O requerimento de registro deverá ser apreciado pela Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/UF ou análoga, até a segunda reunião subsequente à data de requerimento do registro, 
configurada pela apresentação da íntegra da documentação e assinatura da declaração de veracidade 
das informações prestadas. 

§ 1º havendo necessidade de complementação de documentação, o profissional deverá ser 
comunicado, e terá prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação da documentação solicitada, 
iniciando nova contagem de prazo na Comissão; 

§ 2º  no caso de não apresentação da documentação solicitada no prazo disposto no §1º, o 
requerimento poderá ser extinto pelo CAU/UF; 

§ 3º a Deliberação da Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF ou análoga, juntamente com a 
íntegra da documentação deverá ser encaminhada à Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR 
para apreciação e deliberação até a segunda reunião subsequente ao recebimento do processo;  

§ 4º havendo necessidade de complementação de documentação ou informações adicionais, o 
requerimento de Registro será diligenciando para o CAU/UF, tendo este um prazo de 60 (sessenta) 
dias para apresentação da documentação solicitada, iniciando nova contagem de prazo na Comissão 
de Ensino e Formação do CAU/BR;  

§ 5º o requerimento de registro deferido pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, será 
restituído ao CAU/UF pertinente para efetivação do registro no SICCAU, num prazo de 15 (quinze) 
dias;  

§ 6º após deferido o Registro, os documentos ficarão registrados no SICCAU; 

§ 7º os requerimentos de registro indeferidos pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR 
seguirão para o Plenário do CAU/BR. 

 
Art.34. O registro profissional somente será concedido se comprovado que o requerente adquiriu as 
competências e habilidades para o exercício das atividades e atribuições do arquiteto e urbanista, nos 
termos do artigo 2º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 
 

Art.35. Em caso de indeferimento, caberá pedido de reconsideração ao CAU/BR da decisão proferida 
pelo CAU/BR, desde que apresentados novos fatos e argumentos. 
 

CAPÍTULO IV  
DO REGISTRO PROVISÓRIO 

 
Seção I 

Do Requerimento de Registro Provisório 
 

Art.36. Poderá requerer registro provisório no CAU, o brasileiro nato ou naturalizado ou o estrangeiro 
portador de visto, emitido por autoridade competente, permitindo o trabalho em território nacional, 
que tenha colado grau no Brasil em curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo oficialmente 
reconhecido pelo poder público, e cujo diploma de graduação ainda não tenha sido devidamente 
emitido e registrado pela instituição de ensino competente. 
 
Parágrafo único. Os requerimentos de registro na modalidade descrita no caput deste artigo são de 
competência do CAU/UF. 
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Art.37. O registro provisório de arquiteto e urbanista que tenha colado grau no Brasil, brasileiro nato 
ou naturalizado ou o estrangeiro portador de visto, emitido por autoridade competente, permitindo o 
trabalho em território nacional, deve ser requerido por meio de formulário específico disponível no 
SICCAU (ANEXO I) ou pessoalmente, no atendimento do CAU/UF.  

§ 1º no ato de requerimento de registro, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos, 
em arquivos digitais:  

I - certificado de conclusão de curso em Arquitetura e Urbanismo, obtido em curso de 
graduação reconhecido pelo poder público, e que contenha a data em que ocorreu a colação 
de grau;  

II -  histórico escolar do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo;  

III - carteira de identidade civil (RG) ou Cédula de Identidade de Estrangeiro, Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório, com indicação de visto permitindo o trabalho 
em território nacional, expedida na forma da lei e dentro do prazo de validade; 

IV - número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

V - comprovante ou declaração de endereço no Brasil com data recente (até sessenta dias). 

§ 2º quando se tratar de profissionais brasileiros natos ou naturalizados, além dos documentos 
listados no § 1º deste artigo, o requerimento de registro deverá conter os arquivos digitais dos 
seguintes documentos:  

I - comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; e,  

II -  comprovante de quitação com o Serviço Militar, para os profissionais do sexo masculino, nos 
termos da legislação vigente. 
 
Art.38. O registro concedido a profissional estrangeiro terá validade vinculada à data de expiração do 
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório, nos termos da legislação 
em vigor.  

§ 1º vencida a validade do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional 
Migratório, o registro do profissional estrangeiro será automaticamente interrompido, e poderá ser 
reativado pelo CAU/UF mediante a apresentação de novo documento equivalente com validade 
vigente. 

§ 2º nos casos em que o documento de identidade do estrangeiro estiver em processamento, deve-se 
anexar ao requerimento de registro os arquivos do protocolo expedido pelo Departamento de Polícia 
Federal e do ato publicado no Diário Oficial da União que autoriza sua permanência e o trabalho em 
território nacional, desde que comprovada a respectiva data de expiração, nos termos da legislação 
em vigor, e respeitado o vínculo do registro à sua validade, conforme disposto no §1º deste artigo.  

 

Art.39. O registro em caráter provisório terá validade máxima de um ano contado a partir da data da 
colação de grau informada no certificado emitido pela instituição, prorrogável por igual período 
mediante requerimento do interessado. 

§ 1º a prorrogação do registro provisório deverá ser efetuada por meio de formulário específico 
disponível no SICCAU (ANEXO IV) e deverá conter justificativa para a não apresentação do 
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diploma de graduação devidamente registrado, sendo suficiente documento redigido pelo próprio 
interessado; 

§ 2º a prorrogação poderá ser feita apenas uma vez, imediatamente após a vigência inicial do registro 
provisório, sendo que a vigência final do registro provisório não poderá ser posterior 2 (dois) anos a 
contar da data de colação de grau; 

§ 3º após o fim da vigência do registro provisório, o profissional terá o seu registro automaticamente 
interrompido.  

Art.40. Quando apresentado o diploma de graduação devidamente registrado, o profissional estará 
apto ao registro nos termos dos CAPÍTULO II e III desta Resolução.  

Subseção I 
Da Apreciação e Homologação do Requerimento  

 
Art.41. O CAU/UF deverá conferir os documentos apresentados pelo interessado e validar o 
formulário digital preenchido pelo requerente. 

§ 1º o requerimento de registro iniciado a partir da inserção da planilha de egressos no SICCAU, 
pelo coordenador do curso cadastrado no CAU/BR, será feito em meio digital, por meio do acesso ao 
SICCAU concedido ao recém-formado, mediante declaração de veracidade dos dados;  

§ 2º os demais requerimentos poderão ser feitos em meio digital ou presencial, mas dependerão do 
comparecimento do requerente ao atendimento do CAU/UF para preenchimento e assinatura de 
declaração de veracidade dos dados informados. 

 

Art.42. Após a validação do requerimento de registro profissional pelo setor técnico responsável do 
CAU/UF, o processo devidamente instruído será encaminhado para a Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/UF ou análoga. 
 

Art.43. Para a análise do requerimento de registro o CAU/UF deverá: 

I - confirmar a autenticidade do certificado de conclusão de curso de graduação, 
contendo a data em que ocorreu a colação de grau, junto à instituição de ensino superior 
expedidora do documento de maneira documentada; 

II -  verificar a regularidade do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo no qual foi obtido o 
certificado, nos termos da legislação brasileira, por meio de consulta documentada ao CAU/BR. 
 
Parágrafo único. Estão dispensados do disposto no caput deste artigo, os requerimentos de registro 
iniciados a partir da inserção da planilha de egressos no SICCAU pelo coordenador do curso de 
graduação de Arquitetura e Urbanismo, devidamente aprovada pela Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/BR. 
 

Art.44. O requerimento de registro deverá ser apreciado pela Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/UF ou análoga, até a segunda reunião subsequente à data de requerimento do registro, 
configurada pela apresentação da íntegra da documentação e assinatura da declaração de veracidade 
das informações prestadas.  

§ 1º havendo necessidade de complementação de documentação, o profissional deverá ser 
comunicado, e terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação solicitada, iniciando 
nova contagem de prazo na Comissão; 
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§ 2º no caso de não apresentação da documentação solicitada no prazo disposto no §1º, o 
requerimento poderá ser extinto pelo CAU/UF. 

§ 3º o requerimento de registro deferido pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF ou 
análoga, será restituído ao setor técnico responsável do CAU/UF para efetivação do registro no 
SICCAU num prazo de 15 (quinze) dias.  

§ 4º após deferido o Registro, os documentos ficarão registrados no SICCAU. 

§ 5º os requerimentos de registro indeferidos pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF 
seguirão para o Plenário do CAU/UF. 

 

Art.45. Em caso de indeferimento, caberá pedido de reconsideração ao CAU/BR da decisão proferida 
pelo CAU/UF, desde que apresentados novos fatos e argumentos. 
 

CAPÍTULO V  
DO REGISTRO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E POR TEMPO DETERMINADO - 

TEMPORÁRIO 
 

Seção I 
Do Requerimento de Registro Temporário  

 
Art.46. Poderá requerer registro temporário no CAU, em caráter excepcional e por tempo 
determinado, o diplomado em país estrangeiro por instituição de ensino superior reconhecidas no 
respectivo país o profissional, que seja brasileiro ou estrangeiro portador de visto, emitido por 
autoridade competente, permitindo o trabalho em território nacional, e com contrato ou proposta de 
contrato temporário de trabalho no Brasil. 

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no inciso IX do art. 28 da Lei nº 12378, de 31 de 
dezembro de 2010, os requerimentos de registro na modalidade descrita no caput deste artigo serão 
instruídos pelo CAU/UF e homologados pelo CAU/BR.  
 

Art.47. Respeitado o disposto no § 3° do art. 6° da Lei n° 12378, de 31 de dezembro de 2010, a 
concessão de registro temporário de que trata esta Resolução ficará condicionada à efetiva 
participação de arquiteto e urbanista ou sociedade de arquitetos e urbanistas, com registro no CAU e 
com domicílio ou sede no Brasil, no acompanhamento de todas as fases das atividades a serem 
desenvolvidas pelos arquitetos e urbanistas sem domicílio no País. 
 

Art.48. O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob regime de contrato de trabalho, 
somente poderá exercer a atividade nos termos do visto concedido e da legislação de migração em 
vigor. 
 

Art.49. O prazo máximo do registro temporário mencionado no caput deste artigo será de dois anos, 
desde que a data fim não seja superior a validade do seu visto ou ao prazo do contrato de trabalho, 
após o qual o registro será interrompido. 

Parágrafo único. Uma vez interrompido, o registro temporário não poderá ser reativado nem 
concedido novo registro temporário ao mesmo profissional. 
 
Art.50. O registro temporário de arquiteto e urbanista, em caráter excepcional e por tempo 
determinado, de diplomado em país estrangeiro por instituição de ensino superior reconhecidas no 
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respectivo país o profissional, que seja brasileiro ou estrangeiro portador de visto, emitido por 
autoridade competente, permitindo o trabalho em território nacional, e com contrato ou proposta de 
contrato temporário de trabalho no Brasil, deve ser requerido por meio de formulário próprio 
disponível no SICCAU (ANEXO III) ou pessoalmente, no atendimento do CAU/UF. 
 

§ 1º  no ato de requerimento de registro, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos, 
em arquivos digitais:  

I - diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo ou equivalente, obtido em curso 
de instituição de ensino superior reconhecido no respectivo país, apostilado ou com 
legalização consular no país de origem, nos termos da lei, acompanhado da respectiva 
tradução juramentada; 

II -  carteira de identidade civil (RG) ou Cédula de Identidade de Estrangeiro, Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório, com indicação de visto permitindo o trabalho 
em território nacional, expedida na forma da lei e dentro do prazo de validade; 

III - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

IV - cópia do contrato temporário de trabalho entre o arquiteto e urbanista pretendente ao registro e o 
contratante com sede ou domicílio no Brasil, ou, no caso de não estar firmado o contrato, cópia do 
compromisso firmado entre as mesmas partes para a futura contratação;  

V - declaração do contratante ou futuro contratante indicando um arquiteto e urbanista brasileiro ou 
uma sociedade de arquitetos e urbanistas com registro ativo no CAU/UF, a ser mantido com efetiva 
participação na execução das atividades do arquiteto e urbanista sem domicílio no Brasil; e 

VI - prova da relação contratual entre o contratante e o arquiteto e urbanista ou sociedade de arquitetos 
e urbanistas referidos na alínea anterior. 
 

§ 2º quando se tratar de profissionais brasileiros, natos ou naturalizados, além dos documentos 
listados no § 1º deste artigo, o requerimento de registro deverá conter os arquivos digitais dos 
seguintes documentos:  

I - comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; e,  

II -  comprovante de quitação com o Serviço Militar, para os profissionais do sexo masculino, nos 
termos da legislação vigente. 
 

§ 3º será dispensada a tradução juramentada dos diplomas de graduação, mencionados no inciso I do 
§ 1º, expedidos por países do MERCOSUL; 

§ 4º será dispensada a apostila ou legalização consular dos documentos oriundos de países com os 
quais o Brasil tenha acordo específico para esse fim, nos termos da legislação brasileira. 

 

Art.51. O registro temporário concedido ao profissional estrangeiro terá validade vinculada à data de 
expiração do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório, nos termos 
da legislação em vigor e validade vinculada ao contrato de trabalho, com prazo máximo de dois anos, 
não prorrogável, nos termos do Art. 49. 
 

§ 1º nos casos em que o documento de identidade do estrangeiro estiver em processamento, deve-se 
anexar ao requerimento de registro os arquivos do protocolo expedido pelo Departamento de Polícia 
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Federal e do ato publicado no Diário Oficial da União que autoriza sua permanência no Brasil, desde 
que comprovada a respectiva data de expiração, nos termos da legislação em vigor, e respeitado o 
vínculo do registro à sua validade, conforme disposto no caput deste artigo;   
§ 2º após o fim de sua validade o registro do profissional estrangeiro será automaticamente 
interrompido. 

Subseção I 
Da Apreciação e Homologação do Requerimento  

 
Art.52. O CAU/UF deverá conferir os documentos apresentados pelo interessado e validar o 
formulário digital preenchido pelo requerente. 

§ 1º quando o requerimento de registro for feito em meio digital, o interessado deverá atestar a 
veracidade dos documentos apresentados, se responsabilizando pelas informações fornecidas; 

§ 2º quando o requerimento de registro for feito presencialmente, mediante a apresentação dos 
arquivos digitais, o requerente deverá:  

I - preencher e assinar declaração de veracidade dos documentos apresentados; e  

II -  apresentar os documentos originais para conferência e autenticação do CAU/UF. 
 

Art.53. Após a validação do requerimento de registro profissional pelo setor técnico responsável do 
CAU/UF, o processo devidamente instruído será encaminhado para a Comissão de Ensino e Formação 
do CAU/UF ou análoga.  
 
Art.54. O requerimento de registro deverá ser apreciado pela Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/UF ou análoga, até a segunda reunião subsequente à data de requerimento do registro, 
configurada pela apresentação da íntegra da documentação e assinatura da declaração de veracidade 
das informações prestadas. 

§ 1º havendo necessidade de complementação de documentação, o profissional deverá ser 
comunicado, e terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação solicitada; 

§ 2º  no caso de não apresentação da documentação solicitada no prazo disposto no §1º, o 
requerimento poderá ser extinto pelo CAU/UF; 

§ 3º a Deliberação da Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF ou análoga, juntamente com a 
íntegra da documentação deverá ser encaminhada à Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR 
para apreciação e deliberação até a segunda reunião subsequente ao recebimento do processo;  

§ 4º havendo necessidade de complementação de documentação ou informações adicionais, o 
requerimento de Registro será diligenciando para o CAU/UF, tendo este um prazo de 60 (sessenta) 
dias para apresentação da documentação solicitada;  

§ 5º o requerimento de registro deferido pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, será 
restituído ao CAU/UF pertinente para efetivação do registro no SICCAU, num prazo de 15 (quinze) 
dias;  

§ 6º após deferido o Registro, os documentos ficarão registrados no SICCAU; 
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§ 7º os requerimentos de registro indeferidos pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR 
seguirão para o Plenário do CAU/BR. 

 
Art.55. Em caso de indeferimento, caberá pedido de reconsideração da decisão proferida pelo 
CAU/BR, desde que apresentados novos fatos e argumentos. 
 
Art.56. Uma vez deferido o registro, o interessado e o responsável pelo seu acompanhamento 
efetivarão, no CAU/UF, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondentes aos 
serviços, objetos do contrato temporário de trabalho ou de prestação de serviços no Brasil. 

Parágrafo único. A não efetivação dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondentes 
aos serviços, objetos do contrato temporário de trabalho ou de prestação de serviços no Brasil, no 
prazo de 30 dias, acarretará na interrupção do Registro Temporário. 
 

CAPÍTULO VI  
DO REGISTRO DE DIPLOMADO NO EXTERIOR E AMPARADO POR ACORDO 

INTERNACIONAL 
 

Seção I  
Do Requerimento de Registro Amparado por Acordo Internacional 

 
Art.57. Poderá requerer registro no CAU, o diplomado em país estrangeiro por instituição de ensino 
superior reconhecidas no respectivo país o profissional, que seja brasileiro ou estrangeiro portador de 
visto, emitido por autoridade competente, permitindo o trabalho em território nacional, amparado por 
acordo internacional. 

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no inciso IX do art. 28 da Lei nº 12378, de 31 de 
dezembro de 2010, os requerimentos de registro na modalidade descrita no caput deste artigo serão 
instruídos pelo CAU/UF e homologados pelo CAU/BR.  
 
Art.58. O registro de profissionais amparados por acordo internacional, convênio ou instrumento 
específico poderá ter trâmite e exigências diferenciados dos regulamentados nesta Resolução, desde 
que previstos em instrumento aprovado pelo CAU/BR. 

Parágrafo único. Os casos de omissões e controvérsias do respectivo instrumento com relação a esta 
Resolução, deverão ser objeto de deliberação específica da Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/BR, e no caso de ausência de procedimento, serão aplicados os requisitos normais previstos 
nesta Resolução para Registro de diplomado no exterior, conforme o caso. 
 

Art.59. O registro concedido ao profissional estrangeiro terá validade vinculada à data de expiração do 
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório, nos termos da legislação 
em vigor. 
 

CAPÍTULO VII  
DAS ALTERAÇÕES DE REGISTRO 

 
Seção I 

Da Interrupção do Registro 
 
Art.60. A interrupção do registro definitivo é facultada ao profissional que não pretenda exercer a 
profissão, temporariamente, e que atenda às seguintes condições: 
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I - não ocupe cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional na área de 
Arquitetura e Urbanismo ou para cujo concurso ou processo seletivo tenha sido exigido 
título profissional de arquiteto e urbanista;   

II -  não conste como autuado em processo fiscalizatório ou em processo ético-disciplinar em 
tramitação em CAU/UF ou no CAU/BR;  

III - não possua Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) sem a devida baixa no CAU; e 

IV - efetue a devolução da Carteira de Identificação Profissional do CAU (caso a possua). 
 

Art.61. A existência de dívidas pendentes não obsta a interrupção do registro no CAU. 

§ 1º a interrupção do registro não extingue as dívidas do arquiteto e urbanista com o CAU, as quais 
serão cobradas pelas vias administrativas e judiciais competentes; 

§ 2º o valor da anuidade do ano corrente ao da solicitação de interrupção será fixada em valor 
proporcional aos duodécimos correspondentes aos meses e fração de mês, contados até a data do 
requerimento de interrupção do registro, desde que o profissional não utilize os serviços de Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT) ou emissão de Certidão de Registro e Quitação no SICCAU; 

§ 3º caso o profissional utilize os serviços descritos no parágrafo anterior, será considerada a data da 
validação da interrupção pelo CAU/UF pertinente. 

 

Art.62. O requerimento de interrupção de registro deverá ser efetuado por meio de formulário 
específico disponível no ambiente profissional do SICCAU, e deverá conter as seguintes declarações: 

I - de que não exercerá atividade profissional de Arquitetura e Urbanismo durante o 
período de interrupção do registro; 

II -  de que não ocupa cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional na área de 
Arquitetura e Urbanismo ou para cujo concurso ou processo seletivo tenha sido exigido título 
profissional de arquiteto e urbanista;  

III - de não existência de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) sem a devida baixa no CAU;  

IV - de ciência da devolução da Carteira de Identificação Profissional do CAU (caso possua); e 

V - de veracidade das informações prestadas e legitimidade dos documentos entregues. 
 

Art.63. A interrupção de registro deverá ser precedida de processo administrativo a ser submetido à 
apreciação do CAU/UF pertinente, que deliberará acerca do pleito. 

§ 1º o CAU/UF pertinente para realização da análise e aprovação do pleito é aquele de jurisdição do 
endereço de registro do profissional, conforme última atualização cadastral no SICCAU; 

§ 2º caberá ao CAU/UF, quando julgar necessário, efetuar diligências ou requisitar outros 
documentos e informações adicionais para fundamentar sua decisão. 

 

Art.64. Caso o profissional atenda às condições estabelecidas nesta Resolução, o requerimento de 
interrupção de registro será deferido. 
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§ 1º deferido o requerimento de interrupção de registro, a presidência do CAU/UF enviará a decisão, 
por meio de comunicação formal com comprovante de recebimento, ao arquiteto e urbanista 
requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue a entrega da Carteira de Identificação 
Profissional, condição obrigatória para efetivação da interrupção do registro; 

§ 2º caso o profissional não efetue a entrega da carteira ou se recuse a entregar, este deverá assinar 
uma declaração explicitando os motivos e o CAU/UF irá anexar o arquivo digitalizado da referida 
declaração ao processo de requerimento de interrupção do registro. 

 
Art.65. Caso o profissional não atenda às condições estabelecidas nesta Resolução, o requerimento de 
interrupção de registro será indeferido.  

§ 1º indeferido o requerimento de interrupção de registro, a presidência do CAU/UF enviará sua 
decisão, por meio de comunicação formal com comprovante de recebimento, ao arquiteto e urbanista 
requerente, informando sobre o prazo de 10 (dez) dias para manifestação e recurso ao Plenário do 
CAU/UF, caso queira; 

§ 2º recebido o recurso, o Plenário do CAU/UF deverá designar um relator, que apresentará seu 
relatório e voto fundamentado para apreciação e decisão do Plenário do CAU/UF; 

§ 3º após decisão do Plenário do CAU/UF, a presidência do CAU/UF enviará a decisão, por meio de 
comunicação formal com comprovante de recebimento, ao arquiteto e urbanista requerente, 
informando sobre o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação e recurso ao Plenário do CAU/BR, 
caso queira. 

 

Art.66. A interrupção do registro do profissional será efetivada após a anotação no SICCAU, no 
módulo de registro profissional, da data de início do período de interrupção.  

§ 1º o período de interrupção terá como termo inicial a data do requerimento preenchido no 
SICCAU, onde deverá constar também a data da decisão que deferiu o pleito;  

§ 2º a interrupção do registro será concedida por prazo indeterminado e até que o profissional 
solicite sua reativação.  

 

Art.67. É facultado ao profissional requerer, a qualquer tempo, a reativação de seu registro no CAU.  

§ 1º a reativação do registro deve ser requerida pelo profissional por meio de preenchimento de 
formulário específico disponível no SICCAU, no ambiente do profissional; 

§ 2º na reativação de registro profissional o valor da anuidade será fixada em valor proporcional aos 
duodécimos correspondentes aos meses e fração de mês restantes do exercício (do ano corrente), 
contados a partir do deferimento da reativação; 

§ 3º o período de interrupção encerra-se após a anotação da data de reativação do registro, em local 
específico disponível no SICCAU. 

 

Art.68. Constatado, durante o período de interrupção do registro, o exercício ilegal de atividades de 
Arquitetura e Urbanismo pelo profissional, este ficará sujeito à autuação por infração à legislação 
reguladora da profissão e por falta ética, sujeitando-se às cominações legais e regulamentares 
aplicáveis. 
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§ 1º para apuração e constatação do exercício ilegal de que trata o caput do artigo, deverá ser 
instaurado o devido processo fiscalizatório e seguido os ritos processuais dispostos em Resolução 
específica do CAU/BR acerca dos procedimentos de fiscalização; 

§ 2º após decisão transitada em julgado, ao profissional autuado caberá o pagamento de anuidade 
proporcional, a partir da data da constatação da infração, da notificação;  

§ 3º a regularização da infração dar-se-á com a ativação do registro profissional e pagamento da 
anuidade devida.  

 
Seção II 

Do Desligamento do Registro  
 

Art.69. O desligamento do registro é facultado ao profissional que não pretende exercer a profissão, 
definitivamente, e que atenda as seguintes condições: 

I - não ocupe cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional na área de 
Arquitetura e Urbanismo ou para cujo concurso ou processo seletivo tenha sido exigido 
título profissional de arquiteto e urbanista;   

II -  não conste como autuado em processo fiscalizatório ou em processo ético e disciplinar em 
tramitação em CAU/UF ou no CAU/BR;  

III - não possua Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) sem a devida baixa no CAU; e 

IV - efetue a devolução da Carteira de Identificação Profissional do CAU (caso a possua). 

§ 1º o desligamento do registro significa a extinção do registro do arquiteto e urbanista junto ao 
CAU;  

§ 2º para voltar a ter registro no CAU, o arquiteto e urbanista deverá cumprir todas as condições e 
requisitos para solicitar um novo registro profissional, conforme estabelecido nos capítulos II a IV 
desta Resolução, e não poderá ter débitos pendentes com o Conselho; 

§ 3º em caso de solicitação de um novo registro, o SICCAU deverá gerar uma nova numeração de 
registro e permitir a vinculação com o registro anterior.  

 

Art.70. A existência de dívidas pendentes não obsta o desligamento do CAU, conforme dispõe o Art. 
53 da Lei 12378/2010. 

§ 1º o desligamento do registro não extingue as dívidas do arquiteto e urbanista com o CAU, as 
quais serão cobradas pelas vias administrativas e judiciais competentes; 

§ 2º o valor da anuidade do ano corrente ao da solicitação de desligamento será fixada em valor 
proporcional aos duodécimos correspondentes aos meses e fração de mês, contados até a data do 
requerimento de interrupção do registro, desde que o profissional não utilize os serviços de Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT) ou emissão de Certidão de Registro e Quitação no SICCAU; 

§ 3º caso o profissional utilize os serviços descritos no parágrafo anterior, será considerada a data da 
validação da interrupção pelo CAU/UF pertinente.  

 

Art.71. O requerimento de desligamento de registro deverá ser efetuado por meio de formulário 
específico disponível no ambiente profissional do SICCAU, e deverá conter as seguintes declarações: 
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I - de que não exercerá atividade profissional de Arquitetura e Urbanismo durante o 
período de interrupção do registro; 

II -  de que não ocupa cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional na área de 
Arquitetura e Urbanismo ou para cujo concurso ou processo seletivo tenha sido exigido título 
profissional de arquiteto e urbanista;  

III - de não existência de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) sem a devida baixa no CAU;  

IV - de ciência da devolução da Carteira de Identificação Profissional do CAU (caso possua); e 

V - de veracidade das informações prestadas e legitimidade dos documentos entregues. 
 

Art.72. O desligamento do registro no CAU deverá ser precedido de processo administrativo a ser 
submetido à apreciação do CAU/UF pertinente, que deliberará acerca do pleito. 

§ 1º o CAU/UF pertinente para realização da análise e aprovação do pleito é aquele de jurisdição do 
endereço de registro do profissional, conforme última atualização cadastral no SICCAU; 

§ 2º caberá ao CAU/UF, quando julgar necessário, efetuar diligências ou requisitar outros 
documentos e informações adicionais para fundamentar sua decisão. 

 

Art.73. Caso o profissional atenda às condições estabelecidas nesta Resolução, o requerimento de 
desligamento de registro será deferido. 

§ 1º deferido o requerimento de desligamento, a presidência do CAU/UF enviará sua decisão, por 
meio de comunicação formal com comprovante de recebimento, ao arquiteto e urbanista requerente 
para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue a entrega da sua Carteira de Identificação Profissional, 
que será recolhida e inutilizada, condição obrigatória para efetivação do desligamento do registro no 
CAU; 

§ 2º caso o profissional não efetue a entrega da carteira ou se recuse a entregar, este deverá assinar 
uma declaração explicitando os motivos e o CAU/UF irá anexar o arquivo digitalizado da referida 
declaração ao processo de requerimento de interrupção do registro. 

 

Art.74. Caso o profissional não atenda às condições estabelecidas nesta Resolução, o requerimento de 
desligamento de registro será indeferido.  

§ 1º indeferido o requerimento de desligamento, a presidência do CAU/UF enviará sua decisão, por 
meio de comunicação formal com comprovante de recebimento, ao arquiteto e urbanista requerente, 
informando sobre o prazo de 10 (dez) dias para manifestação e recurso ao Plenário do CAU/UF, caso 
queira; 

§ 2º recebido o recurso, o Plenário do CAU/UF deverá designar um relator, que apresentará seu 
relatório e voto fundamentado para apreciação e decisão do Plenário do CAU/UF; 

§ 3º após decisão do Plenário do CAU/UF, a presidência do CAU/UF enviará a decisão, por meio de 
comunicação formal com comprovante de recebimento, ao arquiteto e urbanista requerente, 
informando sobre o prazo de 30 dias para manifestação e recurso ao Plenário do CAU/BR, caso 
queira. 
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Art.75. O desligamento do registro do profissional será efetivado após a anotação no SICCAU, no 
módulo de registro profissional, da data de início do período de desligamento.  
 
Parágrafo único. O período de desligamento terá como termo inicial a data do requerimento 
preenchido no SICCAU, onde deverá constar também a data da decisão que deferiu o pleito.  
 

Art.76. É facultado ao profissional requerer, a qualquer tempo, um novo registro no CAU, devendo 
cumprir todas as condições e requisitos estabelecidos nesta Resolução, e não poderá ter débitos 
pendentes com o Conselho. 
 

Art.77. Constatado, durante o período de desligamento do registro, o exercício ilegal de atividades 
técnicas de Arquitetura e Urbanismo pelo profissional, este ficará sujeito à autuação por infração à 
legislação reguladora da profissão e por falta ética, sujeitando-se às cominações legais e 
regulamentares aplicáveis. 

§ 1º para apuração e constatação do exercício ilegal de que trata o caput do artigo, deverá ser 
instaurado o processo fiscalizatório e seguido todos ritos processuais disposto na Resolução 
CAU/BR específica, acerca dos procedimentos de fiscalização; 

§ 2º após decisão transitada em julgado, ao profissional autuado caberá o pagamento de anuidade 
proporcional, a partir da data da constatação da infração, da notificação;  

§ 3º a regularização da infração dar-se-á com a efetivação de um novo registro do profissional no 
CAU e o pagamento da anuidade devida.  

 
Seção III 

Da Suspensão do Registro 
 

Art.78. A penalidade de suspensão temporária do registro será aplicada pelo CAU/UF ou pelo 
CAU/BR ao profissional nas seguintes situações:  

I - mediante processo administrativo fiscalizatório ou ético-disciplinar, após decisão 
transitada em julgado; 

II -  decorrente de inadimplência, após devido processo administrativo transitado em julgado, conforme 
normativos específicos do CAU/BR. 
 

Art.79. A ampliação do período de suspensão do registro poderá ser aplicada pelo CAU/UF ou pelo 
CAU/BR ao profissional, caso seja contatado que o profissional não cumpriu a suspensão, 
continuando em atividade após lhe ser aplicada a penalidade de suspensão do exercício profissional. 
 
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, deverá ser instaurado um novo processo para aplicação de 
nova sanção. 
 

Art.80. A suspensão do registro do profissional será precedida do devido processo administrativo, 
instaurado pelo CAU/UF pertinente, e efetivada após decisão transitada em julgado e mediante a 
anotação no SICCAU da data de início e da duração do período de suspensão.  

§ 1º o período de suspensão deve ter como termo inicial a data da decisão, transitada em julgado, do 
processo administrativo que determinou a suspensão;  
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§ 2º após decidir sobre a suspensão do registro, a presidência do CAU/UF pertinente enviará a 
decisão, por meio de comunicação formal com comprovante de recebimento, ao arquiteto e urbanista 
para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue a entrega da sua Carteira de Identificação Profissional, 
condição obrigatória; 

§ 3º caberá pedido de reconsideração ao CAU/BR da decisão proferida pelo CAU/UF, desde que 
apresentados novos fatos e argumentos. 

 

Art.81. A Carteira de Identidade Profissional será ser retida pelo CAU/UF pertinente durante o 
período de suspensão do registro, sendo devolvida ao profissional após a reativação do registro e a 
reabilitação ao exercício da profissão.  
 

Art.82. Os motivos, documentos e a data da decisão transitada em julgado ficarão registrados no 
SICCAU, no registro do profissional. 
 

Seção IV 
Do Cancelamento do Registro 

 

Art.83. O cancelamento do registro profissional será efetuado pelo CAU/UF ou pelo CAU/BR nos 
seguintes casos: 

I - por sanção em processo ético-disciplinar transitado em julgado; 

II -  por determinação judicial; ou 

III - por falecimento do profissional, desde que comprovado por meio de cópia do atestado de óbito 
oficial; 
 

Art.84. O cancelamento do registro do profissional será precedido do devido processo administrativo, 
instaurado pelo CAU/UF pertinente, no qual deverá ser seguido todos os ritos processuais definidos 
em normas específicas do CAU/BR, e será efetivado mediante a anotação no SICCAU da data da 
decisão, transitada em julgado, que determinou o cancelamento. 

§ 1º nos casos de falecimento de arquitetos e urbanistas registrados no CAU, o CAU/UF pertinente 
deverá anexar a cópia autenticada do atestado de óbito ao correspondente processo administrativo de 
cancelamento de registro; 

§ 2º o cancelamento do registro do profissional no CAU terá como termo inicial a data da decisão, 
transitada em julgado, do processo que determinou o cancelamento do registro do profissional;  

§ 3º após decidir sobre ao cancelamento do registro, a presidência do CAU/UF pertinente enviará a 
decisão, por meio de comunicação formal com comprovante de recebimento, ao arquiteto e urbanista 
para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue a entrega da sua Carteira de Identificação Profissional, 
que será recolhida e inutilizada pelo CAU/UF; 

§ 4º caso o profissional não entregue a Carteira ou se recuse a entregar, deverá ser assinada uma 
declaração informando o motivo da não entrega ou recursa, e o documento será digitalizado e 
anexado ao processo de cancelamento do registro; 

§ 5º caberá pedido de reconsideração ao Plenário do CAU/BR da decisão proferida pelo CAU/UF, 
desde que apresentados novos fatos e argumentos; 
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§ 6º para efetivação do cancelamento do registro no SICCAU, o profissional não poderá ter Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT) sem a devida baixa, que poderá ser efetuada, de ofício pelo 
CAU/UF pertinente, nos termos da Resolução específica do CAU/BR acerca de RRT; 

§ 7º CAU/UF pertinente é do Estado de jurisdição do endereço de domicílio de registro do 
profissional, conforme última atualização cadastral existente no SICCAU. 

 

Art.85. Os motivos, documentos e a data da decisão transitada em julgado que validou o cancelamento 
de registro, ficarão registrados no SICCAU, no registro do profissional. 
 

CAPÍTULO VIII  
DAS ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ANOTAÇÃO DE CURSOS  

 

Art.86. A atualização das informações do profissional no SICCAU deve ser requerida por meio de 
preenchimento de formulário específico, disponível no SICCAU, nos seguintes casos:  

I -  alteração de dados cadastrais;  

II -  anotação de cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado, e de cursos de pós-
graduação lato sensu, especialização ou aperfeiçoamento, nas áreas abrangidas pelo CAU, conforme 
paráfrago único do art.2º da Lei 12378, de 31 de dezembro de 2010, realizados no Brasil ou em país 
estrangeiro, ministrados de acordo com a legislação educacional em vigor.  
 

Art.87. Nos casos de alteração de dados cadastrais, o requerimento deve ser instruído com os 
documentos necessários à comprovação das informações apresentadas.  
 

Art.88. No caso de anotação de curso de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu realizado no Brasil 
ou em país estrangeiro, o requerimento deve ser instruído com:  

I - diploma ou certificado, registrado ou revalidado, conforme o caso;  

II -  histórico escolar; 

III - duração do curso em horas, incluindo datas de início e conclusão;  

IV - nome da instituição, cidade, estado e país onde está localizada. 
 

§ 1º no caso de documentação apresentada em língua estrangeira, e não abrangido por Acordos 
Internacionais, deverá ser apresentada tradução juramentada da documentação mencionada nos 
incisos I e II deste artigo;  

§ 2º a análise da documentação para a anotação de curso de pós-graduação somente será iniciada 
após a inclusão da documentação mencionada nos incisos I a III deste em arquivo digital, em local 
próprio disponível no SICCAU;  

§ 3º a análise da documentação deverá ser concluída pelo CAU/UF em um prazo de 60 (sessenta) 
dias após a apresentação da íntegra da documentação;  

§ 4º havendo necessidade de complementação de documentação, o profissional deverá ser 
comunicado via SICCAU, e terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação 
solicitada; 
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§ 5º  no caso de não apresentação da documentação solicitada no prazo disposto no §4º, o 
requerimento poderá ser extinto pelo CAU/UF; 

§ 6º após deferida a anotação do curso, os documentos ficarão registrados no SICCAU, incluindo a 
data de deferimento da anotação pelo CAU/UF. 

 

Art.89. A anotação de curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, que gera atribuição 
profissional, é tratada em normativo específico não abrangido por esta Resolução.  

 
CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art.90. Os profissionais registrados anteriormente em Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREAs), atualmente Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia 
(CREAs), cujos dados migraram para o CAU, porém não foram recadastrados deverão seguir o 
disposto no CAPÍTULO II desta Resolução para emissão da Carteira de Identidade Profissional do 
CAU. 
 

Art.91. Os arquitetos e urbanistas estrangeiros que, na data de entrada em vigor desta Resolução, 
estiverem com registro profissional ativo no CAU, deverão realizar atualização cadastral do registro 
até a data de xx/xx/xxxx. **  
 

§ 1º compete ao CAU/BR e aos CAU/UF divulgarem, junto aos arquitetos e urbanistas estrangeiros 
registrados no CAU, a obrigatoriedade, o prazo e documentos exigidos para realização da 
atualização cadastral;  

§ 2º os arquitetos e urbanistas estrangeiros que, na data de entrada em vigor desta Resolução, 
estiverem com registro profissional suspenso, interrompido, cancelado ou deligado, deverão realizar 
a atualização cadastral e apresentar a documentação, exigida nesta Resolução, no ato de ativação do 
registro pelo CAU/UF pertinente; 

§ 3º o arquiteto e urbanista estrangeiro, após ter sido comunicado formalmente das disposições 
contidas nesta norma e passado o prazo definido no caput do artigo, que não realizar a atualização 
cadastral de seu registro será submetido à restrição de acesso ao SICCAU e terá seu registro 
suspenso até a regularização da situação.   

 

Art.92. A atualização cadastral, de que trata o artigo anterior, deverá ser solicitada através de 
formulário específico disponível no SICCAU, ao qual deverá ser anexada a seguinte documentação: 

I - Cédula de Identidade de Estrangeiro, Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou 
Registro Nacional Migratório com data de validade vigente; e 

II -  Comprovante ou declaração de endereçono Brasil com data recente (de até sessenta dias).  
 

Art.93. Requerida a atualização cadastral do registro do profissional estrangeiro, o CAU/UF 
pertinente terá o prazo de 60 (sessenta) dias para manifestar-se, podendo:  

I - validar a documentação correspondente e concluir o processo de atualização; ou  

II -  instar o interessado para, no prazo de 10 (dez) dias, sanar pendências eventualmente detectadas, 
sob pena de incorrer no que estabelece o §3º do Art. XX desta Resolução.  
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§ 1º O CAU/UF pertinente para realização da análise e aprovação do pleito é aquele de jurisdição do 
endereço de registro do profissional, conforme última atualização cadastral no SICCAU. 

§ 2º Os documentos, em arquivos digitais, a data de validade da Cédula de Identidade de 
Estrangeiro, Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório apresentada 
e a data de validação da atualização cadastral pelo CAU/UF ficarão registrados no módulo de 
registro do profissional no SICCAU. 

 

Art.94. Depois de validada a atualização cadastral do registro profissional do arquiteto e urbanista 
estrangeiro no SICCAU, o CAU/UF pertinente deverá providenciar a confecção da nova Carteira de 
Identidade Profissional de Estrangeiro e, em seguida, convocá-lo para devolução da carteira antiga e 
recebimento, sem ônus, da nova carteira, dentro do prazo definido em norma específica do CAU/BR 
acerca de Carteiras de Identificação Profissional. 
 
Art.95. Ficam revogadas as Resoluções CAU/BR nº 18, de 2 de março de 2012; nº 26, de 6 de junho 
de 2012; nº 32, de 2 de agosto de 2012; nº 35, de 5 de outubro de 2012; nº 63, de 08 de novembro de 
2013; nº 85, de 15 de agosto de 2014; nº 87, de 12 de setembro de 2014; nº 123, de 11 de outubro de 
2016; e nº 132, de 20 de janeiro de 2017.  
 

Art.96. Esta Resolução entra em vigor 180 dias após sua publicação.  
 

Brasília, xx de xxxxxxxx de 2017. 
 

 
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 
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ANEXO I  
Modelo matricial para requerimento de registro de diplomado no Brasil 

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO 
Nome:   
CPF:   
Gênero constante de documentação oficial:   
Nome do pai:   
Nome da mãe:   
Data de nascimento:   
Nacionalidade:   
Naturalidade:   
UF Naturalidade (se brasileiro):   
RG ou CIE, RNE ou Registro Nacional Migratório:   

Entidade emissora:   
Data de expedição:   
UF de expedição:   
Data de expiração (para estrangeiro):   

Estado Civil:   
Tipo Sanguíneo:   

Fator RH:   
Doador de órgãos?   
Título de eleitor:   

Zona Eleitoral:   
Seção Eleitoral:   
UF Eleitoral:   
Município Eleitoral:   

Necessidades Especiais:   
Homepage:   
Celular:   
E-mail:   

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
CEP:   
País:   
Estado/UF:   
Município:   
Tipo de Logradouro:   
Logradouro:   
Número:   
Complemento:   
Bairro:   
Telefone:   
[   ] Usar como endereço de correspondência 

ENDEREÇO COMERCIAL 
CEP:   
País:   
Estado/UF:   
Município:   
Tipo de Logradouro:   
Logradouro:   
Número:   
Complemento:   
Bairro:   
Telefone:   
[   ] Usar como endereço de correspondência 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Instituição de Ensino:   
Curso de formação:   
Cidade:   
País:   
Data de expedição do Diploma:   

OUTROS 
[   ] Solicito meu registro no CAU da Unidade da Federação indicada pelo endereço residencial acima 
[   ] Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as responsabilidades 
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ANEXO II 
Modelo matricial para requerimento de registro de diplomado em país estrangeiro  

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO 
Nome:   
CPF:   
Gênero constante de documentação oficial:   
Nome do pai:   
Nome da mãe:   
Data de nascimento:   
Nacionalidade:   
Naturalidade:   
UF Naturalidade (se brasileiro):   
RG ou CIE, RNE ou Registro Nacional Migratório:   

Entidade emissora:   
Data de expedição:   
UF de expedição:   
Data de expiração (para estrangeiro):   

Estado Civil:   
Tipo Sanguíneo:   

Fator RH:   
Doador de órgãos?   
Título de eleitor (se brasileiro):   

Zona Eleitoral    
Seção Eleitoral:   
UF Eleitoral:   
Município Eleitoral:   

Necessidades Especiais:   
Homepage:   
Celular:   
E-mail:   

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
CEP:   
País:   
Estado/UF:   
Município:   
Tipo de Logradouro:   
Logradouro:   
Número:   
Complemento:   
Bairro:   
Telefone:   
[   ] Usar como endereço de correspondência 

ENDEREÇO COMERCIAL 
CEP:   
País:   
Estado/UF:   
Município:   
Tipo de Logradouro:   
Logradouro:   
Número:   
Complemento:   
Bairro:   
Telefone:   
[   ] Usar como endereço de correspondência 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Instituição de Ensino:   
Curso de formação:   
Cidade:   
País:   
Data de expedição do Diploma:   

REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA 
Data de expedição:   
Instituição de Ensino:   
Cidade:   
UF:   

OUTROS 
[   ] Solicito meu registro no CAU da Unidade da Federação indicada pelo endereço residencial acima 
[   ] Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as responsabilidades 
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ANEXO III 
Modelo matricial para requerimento de registro temporário 

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO 
Nome:   
CPF:   
Gênero constante de documentação oficial:   
Nome do pai:   
Nome da mãe:   
Data de nascimento:   
Nacionalidade:   
UF Naturalidade (se brasileiro):   
RG ou CIE, RNE ou Registro Nacional Migratório:   

Entidade emissora:   
Data de expedição:   
UF de expedição:   
Data de expiração (para estrangeiro):   

Estado Civil:   
Tipo Sanguíneo:   

Fator RH:   
Doador de órgãos?   
Título de eleitor:   

Zona Eleitoral:   
Seção Eleitoral:   
UF Eleitoral:   
Município Eleitoral:   

Necessidades Especiais:   
Homepage:   
Celular:   
E-mail:   

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
CEP:   
País:   
Estado/UF:   
Município:   
Tipo de Logradouro:   
Logradouro:   
Número:   
Complemento:   
Bairro:   
Telefone:   
[   ] Usar como endereço de correspondência 

ENDEREÇO COMERCIAL 
CEP:   
País:   
Estado/UF:   
Município:   
Tipo de Logradouro:   
Logradouro:   
Número:   
Complemento:   
Bairro:   
Telefone:   
[   ] Usar como endereço de correspondência 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Instituição de Ensino:   
Curso de formação:   
Cidade:   
País:   
Data de expedição do Diploma:   

CONTRATO OU PROPOSTA DE CONTRATO DE TRABALHO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Documento apresentado:   

*Fim da vigência:   
Responsável pelo acompanhamento:   

*Nome:   
*Registro no CAU:   

OUTROS 
[   ] Solicito meu registro no CAU da Unidade da Federação indicada pelo endereço residencial acima 
[   ] Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as responsabilidades 
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ANEXO IV 
Modelo matricial para requerimento de prorrogação de registro provisório 

 

[  ] Solicito a prorrogação de meu registro provisório e apresento a seguinte justificativa para a não 
apresentação do diploma na data de hoje: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

[   ] Declaro estar ciente de que após 2 (dois) anos, contados a partir da data do registro inicial, o meu 
registro provisório será automaticamente interrompido até que eu apresente o diploma de graduação, 
documento necessário para o registro definitivo.  
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ANEXO V 
Matriz de verificação das competências e habilidades adquiridas para concessão de atribuição 

profissional 

Campo de atuação  
(artigo 2º da Lei nº 12.378/2010) Componentes curriculares 

Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de 
projetos.  

Arquitetura de Interiores, concepção e execução de 
projetos de ambientes.  

Arquitetura Paisagística, concepção e execução de 
projetos para espaços externos, livres e abertos, 
privados ou públicos, como parques e praças, 

considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de 
várias escalas, inclusive a territorial. 

 

Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, 
arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, 
restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas 

para reutilização, reabilitação, reconstrução, 
preservação, conservação, restauro e valorização de 

edificações, conjuntos e cidades. 

 

Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-
territorial, planos de intervenção no espaço urbano, 

metropolitano e regional fundamentados nos sistemas 
de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, 

sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e 
rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, 

parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, 
remembramento, arruamento, planejamento urbano, 
plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, 

sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, 
inventário urbano e regional, assentamentos humanos 

e requalificação em áreas urbanas e rurais. 

 

Topografia, elaboração e interpretação de 
levantamentos topográficos cadastrais para a 

realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e 
de paisagismo, fotointerpretação, leitura, interpretação 

e análise de dados e informações topográficas e 
sensoriamento remoto. 

 

Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos 
e produtos de construção, patologias e recuperações.  

Sistemas construtivos e estruturais, estruturas, 
desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica 

de estruturas. 
 

Instalações e equipamentos referentes à arquitetura e 
urbanismo.  

Conforto Ambiental, técnicas referentes ao 
estabelecimento de condições climáticas, acústicas, 

lumínicas e ergonômicas, para a concepção, 
organização e construção dos espaços. 

 

Meio Ambiente, estudo e avaliação dos impactos 
ambientais, licenciamento ambiental, utilização 

racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento 
Sustentável. 

 

 
 


