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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.



PASSOS DO CADASTRO DO CURSO E REGISTRO DE NOVOS PROFISSIONAIS

PASSO 1  - INSTITUIÇÃO

A Instituição de ensino envia ao CAU os dados do coordenador (cef@caubr.gov.br):

• Nome

• CPF

• E-mail

• Telefone

• Portaria de nomeação como coordenador



PASSO 2  - CAU/BR

Dentro do SICCAU, a CEF-CAU/BR vincula o registro profissional do coordenador ao

nome da instituição e seu curso, já existentes no sistema.

No ato da vinculação, o SICCAU envia uma mensagem automática ao e-mail do

coordenador contendo o passo a passo a ser seguido para cadastramento do curso e

pré-cadastro dos egressos e arquivos base.



PASSO 3  - INSTITUIÇÃO 

Para efetivar o cadastro da a instituição, o coordenador do curso:

1) Acessa seu ambiente profissional através do site https://servicos.caubr.org.br/



PASSO 3  - INSTITUIÇÃO 

2) Acessa a aba do coordenador informando o número do seu RRT de Cargo e Função

como coordenador do curso;

3) Clica em confirmar.
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PASSO 3  - INSTITUIÇÃO 
Dentro da aba, o coordenador deverá:

1) Atualizar os detalhes do curso;

MG



PASSO 3  - INSTITUIÇÃO 

2) Adicionar os documentos comprobatórios da regularidade do curso, que são:

• Projeto Pedagógico do Curso (PPC) com a Matriz Curricular;

• Ato de abertura do curso (interno para universidades e centros universitários e

emitido pelo MEC para os demais casos);

• Portaria de reconhecimento do curso;

• Portaria de renovação de reconhecimento do curso.



PASSO 3  - INSTITUIÇÃO 

3) Inserir a lista de egressos (excel, arquivo base do CAU);

4) Concluir.



PASSO 4  - CEF

A CEF do CAU/BR analisa os documentos:

1) Aprova finalizando o cadastro ou solicita complementação;

2) Importa os dados da lista de egressos dentro do SICCAU.

OBSERVAÇÕES

• No ato da importação dos dados dos egressos, o SICCAU envia um e-mail de boas

vindas ao novo profissional, encaminhando uma senha de acesso ao sistema e o

passo a passo a ser seguido para a finalização do registro profissional;

• Após a realização dos passos 1 e 2, a CEF do CAU/BR envia um e-mail informativo ao

coordenador;
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