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X

Consulta no Siccau de 
maneira geral todas as 
solicitações de registro 

profissional feitas para o 
CAU/MG
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Requerimento Siccau

Acessar em "Minhas Atividades", a 
aba "Solicitações de Registros 

Profissionais Pendentes"; pesquisar 
protocolos com o assunto 

SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO 
REGISTRO PROFISSIONAL - 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

REGULAMENTADA e REGISTRO 
PROFISSIONAL.

Acessa a solicitação de 
registro profissional a 

analisar

Baixa e confere os 
documentos digitais 

anexados na solicitação

Recebe e confere 
documentação 

exigida apresentada por 
requerente

Pendências?

Solicita ou despacha ao 
requerente a sanar 

pendência

Requerimento presencial

Sim

Cadastra o profissional no 
Siccau conforme 

documentação apresentada

Recebe documentação 
pendente de requerente por 

e-mail

Não

Cadastra protocolo com 
assunto SOLICITAÇÃO DE 

PRIMEIRO REGISTRO 
PROFISSIONAL - INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 
REGULAMENTADA 

Caso o mesmo não tenha 
sido importado através do 

Coordenador do Curso

Digitaliza, se for o caso, e 
anexa documentação no 

protocolo

Tramita o protocolo para o 
Setor de Registro Profissional

Consulta o Siccau de maneira 
geral protocolos com assunto 

registro profissional

Analisa os documentos 
digitais enviados pela 

requerente em conformidade 
com dados preenchidos no 

Siccau

X
Constatou pendências?

Analisa os documentos 
digitais enviados pela 

requerente em conformidade 
com dados preenchidos no 

Siccau

Sim

X

Requerente manifestou-se?

Não

Solicitação pendente

Verifica o tipo de registro

Sim

Não

X

Tipo de registro?

Definitivo

Cria o registro PROVISÓRIO 
usando o número do 

protocolo

Provisório

O registro provisório tem 
validade máxima de um ano 
contado a partir da data de 
colação de grau, registrada 
no histórico de registro no 

SICCAU como “data de fim”. A 
"data de início" é a data de 

deferimento da solicitação de 
registro.

Insere evento REGISTRADO 
PROVISORIAMENTE com 
datas conforme registro

Insere evento PERMITE 
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 
como "data de início" o dia 

de deferimento e "data fim" 
um ano contado da colação 

de grau

Insere evento REGISTRO 
PROFISSIONAL ENVIADO 

PARA HOMOLOGACAO NA 
COMISSÃO como "data fim" e 

"data de início" o dia de 
deferimento

Cadastra o título de Arquiteto 
e Urbanista com tipo de 
certificação "Certificado"

Encaminha via protocolo 
despacho de deferimento do 

registro provisório

Junto ao despacho solicite 
atualização cadastral, 

comunique a necessidade de 
comparecer a um dos postos 
de atendimento do CAU/MG 
para realização da coleta de 
dados biométricos e entrega 
da Declaração de Veracidade 

assinada.

Arquiva Protocolo
Cria o registro DEFINITIVO 

usando o número do 
protocolo

Insere evento REGISTRO 
DEFINITIVO como "data fim" 

e "data de início" o dia de 
deferimento

A "data de início" é o dia do 
deferimento. Não inserir 

"data fim".

Insere evento PERMITE 
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 
como "data de início" o dia 

de deferimento e "data fim" 
um ano contado da "data de 

início"

Insere evento REGISTRO 
PROFISSIONAL ENVIADO 

PARA HOMOLOGACAO NA 
COMISSÃO como "data fim" e 

"data de início" o dia de 
deferimento

Cadastra o título de Arquiteto 
e Urbanista com tipo de 
certificação "Diploma"

Encaminha via protocolo 
despacho de deferimento do 

registro definitivo 

Junto ao despacho solicite 
atualização cadastral, 

comunique a necessidade de 
comparecer a um dos postos 
de atendimento do CAU/MG 
para realização da coleta de 
dados biométricos e entrega 
da Declaração de Veracidade 

assinada.

Reseta senha

Compila os registros 
efetivados no mês

Encaminha mensalmente 
Parecer de instrução de 

Processo de Registro 
Profissional para a CEF-CAU/

MG

Nome da pessoa física, CPF, 
nome da Instituição de 

Ensino Superior, número do 
Protocolo Siccau e data de 

registro.

Aprecia e aprova os registros 
profissionais diplomados no 

Brasil 

Registro profissional homologado
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