
PROCEDIMENTOS
DE FORMAÇÃO DE 
PROCESSOS



FINALIDADE

A padronização e a unificação no tratamento da documentação contribuirão para a
busca da eficiência institucional, repercutindo na melhoria dos trâmites processuais na
Organização.

Foram utilizados como material de consulta o Manual de Normas Processuais e
Procedimentos Gerais de Utilização dos Serviços de Protocolo do IFPE e o Manual de
Redação da Presidência da República, que podem ser encontrados na Pasta de
Rede_Público_CPAG.

OBJETIVO

Esta apresentação possui o objetivo de orientar os servidores do IFPE – Campus
Ipojuca quanto aos procedimentos gerais referentes à formação de processos no
âmbito da Instituição, com o intuito de eliminar os erros e otimizar o tempo nos
trâmites de um processo.



ORGANOGRAMA
Campus Ipojuca



AUTUAÇÃO

São todas as informações registradas de forma textual:
• Memorandos;
• Ofícios; 
• Requerimentos;
• Declarações;
• Outros Documentos. 

É o termo que caracteriza a abertura do processo, devendo ser observados os
documentos e registros de atos e fatos de natureza administrativa/ jurídica cujo
conteúdo requeira análises, informações, despachos e decisões de diversas
unidades organizacionais de uma instituição.

OBS: Os processos são formados a partir de originais de documentos, de cópias
autenticadas, ou ainda de cópias acompanhadas de autorização para formação
identificada pelo carimbo “CONFERE COM O ORIGINAL”.

ATENÇÃO
NOTE QUE ALGUNS ASSUNTOS PODEM SER
RESOLVIDOS MAIS RAPIDAMENTE, PESSOALMENTE OU
POR MEIO DE EMAIL, SEM A NECESSIDADE DE
ABERTURA DE PROCESSO.



1º Obter conhecimento, no setor responsável por cada assunto, de quais são as
documentações necessárias para a abertura do referido processo. Por exemplo, para a
abertura de processo de Capacitação de Servidor é necessário:

- Requisição;
- Projeto básico;
- Folheto informativo do curso;
- Cotações de passagens;
- Mapa de preço.

OBS: Todo documento deverá conter a espécie do documento (se memorando, ofício,
declaração etc.), o órgão emissor, a sigla do departamento, o destinatário, assunto e
data da emissão. (Modelos de Memorando, Ofício e outros documentos se encontram
no Manual de Redação da Presidência da República e na Pasta de Rede_Público_CPAG).

PROCEDIMENTO:



3º Na CPAG: 
- Abertura do processo via SUAP. 
- Paginação;
- Despacho;
- Organização (retirar clipes, grampos, perfuração, prender/ trilhos...);

4º Recebimento do processo pelo setor de destino:
- Recebimento no Protocolo de Correspondência;

- RECEBIMENTO NO SISTEMA SUAP.

2º Levar a documentação à CPAG para abertura do processo,
juntamente com formulário próprio de abertura, encontrado na Pasta de
Rede_Público_CPAG, informando: o interessado (ESTE É QUEM ESTÁ ABRINDO

O PROCESSO E NÃO O OBJETO DO PROCESSO), destino, assunto e os documentos
que estão sendo entregues.

- Encaminhamento via Protocolo de
Correspondência e via SUAP ao setor de destino
(o sistema não permite que o processo seja
enviado ao servidor, mas sim ao departamento).



É a movimentação do processo de uma unidade à outra, interna ou externa, através de
sistema próprio. O destinatário deve tramitar o processo no prazo de até 05 dias:

1º Recebimento no SUAP e no Protocolo de Correspondência;

2º Dar seguimento ao processo conforme a necessidade;

3º PAGINAÇÃO;

4º DESPACHO;

5º Encaminhamento ao destinatário no SUAP e no Protocolo de Correspondência.

TRAMITAÇÃO

PROCEDIMENTO:

OBS: Ao assinar os documentos, o servidor deve colocar o SIAPE abaixo da assinatura,
caso não tenha o carimbo de assinatura específico.

“Art. 24, Lei 9.784/99: Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade
responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser
praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.”



PAGINAÇÃO

A numeração das folhas é iniciada na CPAG. As folhas subsequentes serão numeradas
pelos departamentos que as adicionarem.
OBS: A capa do processo não será numerada.



1º As folhas dos processos serão numeradas em ordem
crescente, sem rasuras, devendo ser utilizado carimbo próprio
para colocação do número.

2º O carimbo deve ser aposto no
canto superior direito da página da
frente, recebendo a primeira folha, o
número 1.

3º O verso da folha será carimbado no
canto superior esquerdo, numerando-a com
o mesmo número da página da frente,
acrescendo a letra “V”, da palavra verso.



4º TODOS os versos em branco recebem o
carimbo próprio:

5º Quando houver necessidade de
renumeração, colocar um X sobre o carimbo a
inutilizar e carimbar ao lado colocando a
numeração correta.

OBS: Nenhum processo poderá ter duas folhas com a mesma numeração, não sendo
permitido diferenciar as folhas pelas letras A e B, nem rasurar.



6º Retirar os grampos e clipes das folhas.

7º Documentos de tamanho pequeno serão colados em
folha de papel branco, colocando-se o carimbo da
numeração de tal forma que o canto superior direito do
documento seja atingido pelo referido carimbo.



DESPACHO

Qualquer solicitação ou informação inerente ao processo será feita:

2. Em folha própria de despacho, a ser incluída ao
final do processo, não se permitindo a inclusão de
novas folhas de despacho até seu total
aproveitamento do verso.

1. Por intermédio de despacho
no próprio documento;

No caso de inserção de novos documentos no
processo, inutilizar o espaço em branco da última
folha de despacho, apondo o carimbo “em branco”
ou um traço transversal .



- Os processos não deverão exceder 200 folhas em cada volume, e se acontecer, o
excedente formará outros volumes.

- Não é permitido dividir documento. Se ocorrer a inclusão de um documento que
ultrapasse as 200 folhas, esse documento abrirá um novo volume.

- O encerramento e a abertura de novos volumes serão efetuados com a colocação de
seus respectivos termos no final e no início do processo, respectivamente. Estes termos
serão devidamente paginados obedecendo a sequência numérica do processo.

ENCERRAMENTO DE PROCESSO

- A abertura de um novo volume será
executada diretamente pelo setor que
está com o processo no momento, que
deverá preencher uma nova capa
numerando-a com a descrição: 1º
Volume, 2º Volume etc.



ARQUIVAMENTO DE PROCESSO

1º No encerramento do processo, deverá ser colocado um despacho que determine o
arquivamento do processo devidamente motivado e conterá a expressão “ARQUIVE-SE”. A
sua finalização também deve ser feita no Sistema SUAP.

3º Ao receber processos para arquivamento, a CPAG verificará a existência de despacho
final de “ARQUIVE-SE” do órgão competente e se todas as folhas estão numeradas e
rubricadas e os espaços em branco inutilizados por um
traço transversal ou com o carimbo de “EM BRANCO”.

4º Após as verificações, a CPAG colocará, após o último
despacho, o “TERMO DE ARQUIVAMENTO”. Se houver a
necessidade de desarquivamento, desfazer a finalização do
processo no sistema e colocar o “TERMO DE
DESARQUIVAMENTO” ao final.

2º Os processos deverão ser mantidos nos departamentos, organizados de acordo com a
orientação do CPAG e uso de planilha própria encontrada na Pasta de
Rede_Público_CPAG. Se houver necessidade de envio de documentação para
arquivamento na CPAG, comunicar antecipadamente.



FLUXOGRAMA
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Obter conhecimento no setor 
responsável sobre 

documentação necessária

Encaminhar a 
documentação para a 

CPAG

Abertura do 
processo na CPAG

CPAG encaminha 
processo para setor de 

destino

Setor recebe processo no 
físico e no eletrônico

Setor procede conforme 
necessário: acrescentar 
documentos, paginar, 

despachar.

Setor encaminha 
processo para 
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destino

Setor encerra 
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processo para 

arquivamento no 
CPAG


