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LEI 12.378/2010 
Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências.

CADASTRO DA IES

Art. 4º O CAU/BR organizará e manterá atualizado cadastro nacional das escolas e faculdades
de arquitetura e urbanismo, incluindo o currículo de todos os cursos oferecidos e os projetos
pedagógicos.

REGISTRO DO ARQUITETO E URBANISTA NO CONSELHO

Art. 5º Para uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício das atividades

profissionais privativas correspondentes, é obrigatório o registro do profissional no CAU do Estado

ou do Distrito Federal.

Parágrafo único. O registro habilita o profissional a atuar em todo o território nacional.

Art. 6º São requisitos para o registro:

I - capacidade civil; e

II - diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de ensino

superior oficialmente reconhecida pelo poder público.
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