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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS – REGISTRO PF 

A) Diploma de graduação ou certificado de conclusão em curso de Arquitetura e Urbanismo, obtido em
instituição de ensino superior oficialmente reconhecida pelo poder público: 

o Diploma assinado pela instituição; ou
o Certificado de conclusão de curso emitido pela instituição, com assinatura ou certificação digital, no qual esteja

indicada a data de colação de grau, já efetuada.
No caso de apresentação de certificação de conclusão de curso, incluir: 
o Portaria de reconhecimento do curso, que pode ser obtida no diário oficial da união.

B) Histórico escolar do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo:

o Histórico escolar de Arquitetura e Urbanismo emitido pela instituição, com assinatura ou certificação digital.

C) Carteira de identidade civil ou cédula de identidade de estrangeiro com indicação da obtenção de visto
permanente no País, expedida na forma da lei: 

o RG (frente e verso); ou
o RNE (frente e verso), para estrangeiros.
No caso de apresentação de documento de identificação que não apresente o número do CPF, incluir:
o CPF; ou
o Certificado de inscrição no CPF, obtido no site da Receita Federal; ou
o Documento de identificação oficial que apresente o número do CPF.

D) Prova de regularidade com a Justiça Eleitoral, quando brasileiro:

o Certidão de quitação eleitoral, emitida em data posterior à última eleição

E) Prova de regularidade com o serviço militar, nos termos da lei, quando brasileiro do sexo masculino.

o Certificado de reservista (frente e verso); ou
o Certificado comprobatório de situação militar (frente e verso, se houver).

F) Comprovante de endereço:

o Conta de água; ou
o Conta de energia elétrica; ou
o Conta de telefone; ou
o Conta de gás; ou
o Boleto de pagamento do plano de saúde; ou
o Escritura de imóvel; ou
o Carnê de cobrança de IPTU; ou
o Conta de TV por assinatura; ou
o Conta de internet; ou
o Cobrança do condomínio; ou
o Boleto de aluguel; ou
o Contrato de aluguel
Caso o documento esteja em nome de terceiro, incluir:
o Declaração do próprio requerente, informando que reside no endereço indicado; ou
o Documento que vincule o requerente ao terceiro (Exemplos: certidão de casamento, certidão de união estável,

contrato, etc).

G) Comprovação de tipo sanguíneo

o Exame de tipagem sanguínea.
Obs: A não apresentação do exame impossibilita a indicação do tipo sanguíneo nos registros do CAU e,

consequentemente, na carteira profissional. 




