
4.7.1.2.Registro Profissional de Diplomados no Exterior

Recebe e confere 
documentação 

exigida apresentada por 
requerente
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Requerimento presencial

X

Solicita ou despacha ao 
requerente a sanar 

pendência

Pendências?

Sim

Cadastra o profissional no 
Siccau conforme 

documentação apresentada

Recebe documentação 
pendente de requerente por 

e-mail

Não

Cadastra protocolo, caso não 
o tenha sido, com assunto 

REGISTRO DE PROFISSIONAL 
DIPLOMADO NO EXTERIOR 

Digitaliza, se for o caso, e 
anexa documentação no 

protocolo

Compila as informações em 
formulário próprio disponível 

no SICCAU

Conforme modelo matricial 
do Anexo II, confrontando-se 
os programas ou conteúdos 
curriculares cursados pelo 

interessado com os 
componentes curriculares 

previstos nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do 

Curso de Arquitetura e 
Urbanismo

Tramita o protocolo para a 
CEF-CAU/MG

Aprecia sobre a solictações 
de registro profissional 
diplomado no exterior

Homologa solicitação de 
registro profissional 

diplomado no exterior

Abstém da solicitação de 
registro profissional 

diplomado no exterior

Indefere solicitação de 
registro profissional 

diplomado no exterior

Encaminha por meio de 
protocolo Siccau para análise 
e deliberação da Comissão de 
Ensino e Formação do CAU/

BR 

A tramitação é providenciada 
pela Presidência do CAU/MG 

à Presidência do CAU/BR

X

CEF-CAU/BR decidiu favorável?

Recebe solicitação indeferida 
pela CEF-CAU/BR para 

providenciar 
complementação de 

documentação

Não

Recebe documentação do(a) 
interessado(a)

Recebe do CAU/BR 
comunicação de 

homologação da solicitação 
de registro profissional de 

diplomado no exterior

XSim

Plenário-CAU/BR homologou?

Sim

Recebe do CAU/BR 
comunicação de 

indeferimento da solicitação 
de registro profissional de 

diplomado no exterior

Não

Encaminha via protocolo 
despacho de indeferimento 

do registro profissional

Arquiva Protocolo

Requerimento indeferido

Cria o registro 
DEFINITIVO(PROFISSIONAL 
DIPLOMADO NO EXTERIOR) 

usando o número do 
protocolo

A "data de início" é o dia do deferimento. 
Não inserir "data fim" quando profissional 
brasileiro ou estrangeiro portador de visto 
permanente no Brasil. Quando profissional 

estrangeiro apresentar Registro Nacional de 
Estrangeiro (RNE) a "data fim"deve ser 

vinculada à data de
expiração do RNE.

Insere evento REGISTRO DE 
PROFISSIONAL DIPLOMADO 
NO EXTERIOR como "data 

fim" e "data de início" o dia 
de deferimento

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

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

início"

Cadastra o título de Arquiteto 
e Urbanista com tipo de 

certificação "Diploma" ou 
"Revalidação", se for o caso

Encaminha via protocolo 
despacho de deferimento do 

registro profissional

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

Reseta senha

Registro profissional homologado

Consulta no Siccau de 
maneira geral todas as 

solicitações de registro de 
profissional feitas para o 

CAU/MG

Requerimento Siccau

Acessar em "Minhas 
Atividades", a aba 

"Solicitações de Registros 
Profissionais Pendentes"; 

pesquisar protocolos com o 
assunto REGISTRO DE 

PROFISSIONAL DIPLOMADO 
NO EXTERIOR.

Acessa a solicitação a analisar 
de registro profissional 
diplomado no exterior

Baixa e confere os 
documentos digitais 

anexados na solicitação
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