
4.7.1.3.Prorrogação de Registro Profissional

X

Pesquisar protocolos com o 
assunto PRORROGAÇÃO DE 

REGISTRO PROVISÓRIO.
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Consulta no Siccau de 
maneira geral protocolos de 

solicitação de prorrogação de 
registro profissional 

provisório

Acessa a solicitação de 
prorrogação a ser analisada

Requerimento prorrogação RG

Analisa descrição do 
protocolo e os documentos 
enviados pela requerente

 Acessa a página do 
profissional no Siccau, e 
consulte a situação do 

Registro

O registro provisório pode ser 
prorrogado por até um ano, 
sequencial ao período inicial.

O protocolo deve ser instruído de 
justificativa da não apresentação do 
diploma, acompanhada de protocolo 

de solicitação deste junto à IES ou 
equivalente, devidamente datado e 
assinado por responsável da IES que 

ateste que a sua expedição foi 
requerida e encontra-se em 

processamento.

Apto à prorrogar?

Não

Adiciona o registro 
PROVISÓRIO ATIVO usando o 

número do protocolo
Sim

A Data Início deve ser 
imediatamente posterior à 

Data Fim. Já a Data Fim deve 
ser preenchida para 

exatamente um ano após a 
Data de Início.

Insere observação "Registro 
provisório prorrogado"

Despacha ao requerente o 
deferimento da prorrogação 

do registro provisório

Arquiva o protocolo

Registro provisório prorrogado

Despacha diligência ao 
requerente

Adiciona registro 
PROVISÓRIO SUSPENSO do 

profissional 
X

Diligência sanável?

Não Sim
Despacha ao requerente a 

suspensão do registro 
provisório

Arquiva o protocolo X

Interpôs recurso?

Não

Registro provisório suspenso

Encaminha por protocolo 
para a apreciação da CEP-

CAU/MG

Sim

Aprecia e delibera sobre 
interposição de recurso à 

suspensão de registro 
provisório de profissional

Comunica por protocolo 
decisão ao Setor de Registro 

Profissional
X

Suspensão mantida?

Sim

Não


	82c1adec-8b0e-4449-96b5-1325efe4ae7e.vsdx
	1.0


