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Objetivo

Orientar os servidores e colaboradores do IFS quanto aos procedimentos 
gerais referentes à autuação de processos e solicitação de envio de 
correspondência e malote pelos Correios, no âmbito do IFS conforme 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1 CGPA/IFS, DE 04 DE AGOSTO DE 2016 e a 
Portaria Interministerial MJ/MP nº 1.677, de 07 de outubro de 2015 - 
Procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no 
âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.



Autuação de Processos

Cabe ao setor, unidade ou servidor requerente:

1. prender toda a documentação à capa do processo padrão do IFS, com 
colchetes, obedecendo a ordem cronológica do documento: do mais antigo 
para o mais recente;
2. numerar as folhas e rubricar, apondo o respectivo carimbo;
3. identificar, na capa, a unidade para a qual o processo será encaminhado, o 
interessado e a expressão chave (assunto do processo);
4. entregar o processo, preferencialmente, no protocolo do seu campus de 
origem/lotação.



Atuação de processos



Autuação de Processos

As folhas de processos com o verso em branco devem ter o verso como o 
carimbo de  “EM BRANCO”, sempre que for exigido.

ATENÇÃO: A última folha do processo que possua o verso em branco não 
deverá ser carimbada, pois este espaço está destinado aos despachos. 
OBSERVAÇÃO: O verso da folha não será numerado. Quando for necessária 
a sua citação, terá como referência a letra "v", da palavra verso, após a 
indicação do número da folha. Exemplo: folha 3v.



Autuação de Processos

Numeração de folhas

As folhas dos processos serão numeradas em ordem crescente, sem rasuras, 
devendo ser utilizado carimbo próprio para colocação do número, aposto no 
canto superior direito da página, recebendo, a folha inicial, o número 1.

                                                 



Autuação de Processos

Nos casos em que a peça do 
processo estiver em tamanho 
reduzido, será colada em folha de 
papel branco, apondo-se o 
carimbo da numeração de peças, 
de tal forma que os cantos 
superiores direito e esquerdo do 
documento sejam atingidos pelo 
referido carimbo, conforme 
exemplo



Autuação de Processos

Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de 
numeração de qualquer folha dos autos, inutilizar a anterior, apondo um “X” 
sobre o carimbo a inutilizar, renumerando as folhas seguintes, sem rasuras, 
certificando-se da ocorrência, conforme exemplo:

Como o requerente é o responsável pela organização dos documentos que 
compõe o processo, bem como sua paginação e preenchimento da capa, deve 
estar atento  a essas regras de numeração de folhas.



Autuação de Processos

Anexos do processo:

Documento encadernado;

Documento em brochura;

Documento de grande volume;

CD’s;

DVD’s;

E outros...



Autuação de Processos

O requerente deverá acompanhar a tramitação do processo através do 
número do processo fornecido pelo protocolo ou pelo nome do interessado 
no endereço eletrônico do SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos (http://sipac.ifs.edu.br/public/jsp/portal.jsf)



Perguntas frequentes

A partir de que folha começa a numerar o processo?

R: Da primeira folha do primeiro documento.

Numera-se a capa do processo?

R: NÃO!

Numera-se o verso da folha?

R: Não. Sua identificação, quando necessária, terá como base a mesma 
numeração da frente da folha tendo acrescido ao número a letra “v”.  
Exemplo: folha 3v.



Perguntas frequentes - Numeração de folhas



Perguntas frequentes

Quem deve numerar o processo?

R: Inicialmente o requerente/interessado antes de entregá-lo ao protocolo. 
Mas as peças subsequentes serão numeradas pelas unidades que as 
adicionarem.

O processo pode ter duas páginas com números iguais, distintos por A e B?

R: Não. E não pode ter rasuras.

O que fazer quando a numeração do processo estiver errada?

R: Inutilize a numeração anterior, fazendo um “X” sobre o carimbo. Aponha 
novamente o carimbo ao lado do inutilizado e renumere as folhas seguintes, 
sem rasuras.



Perguntas Frequentes - Renumeração de folhas



Juntada de Processos
É a união de dois ou mais processos que tenham entre si alguma 
relação ou dependência. A juntada de processos pode se dar por 
anexação ou apensação.

1. anexação: É a união definitiva de um processo a outro, em que 
ambos passam a constituir um só documento, obedecendo, 
sequencialmente, à numeração do processo principal (o mais antigo).

2. apensação: É a união provisória de dois ou mais processos para fins 
de estudo, informações e decisões visando à uniformidade de 
tratamento em matérias semelhantes, tendo ou não o mesmo 
interessado.



Juntada de Processos



Juntada de Processos



Juntada de Processos



Juntada de Processos
3. desapensação: é a separação física de processos apensados, quando a 
finalidade da apensação foi atingida. A desapensação deve ocorrer antes do 
arquivamento.



Processo com volumes

O volume do processo não deverá ter mais de 200 folhas. Sempre que o setor 
constatar que o limite de 199 folhas foi atingido, deverá proceder a abertura 
de um novo volume. O volume anterior será encerrado com as peças que 
contiver.

Ao se encerrar um volume, deverá ser incluído o termo encerramento de 
volume, coloca no final do processo devidamente numerado, sendo esta a 
folha 200.

No novo volume, logo após a folha de rosto, deverá ser incluído termo de 
abertura de volume constitui  como a primeira folha. Deve ser numerada 
obedecendo à sequência numérica do volume anterior.

Se ocorrer a inclusão de algum documento que faça o processo exceder 200 
folhas, esse documento deverá ser incluído no próximo volume.



Processo com volumes



Processo com volumes



Processo com volumes



Processo com volumes

Cada novo volume deverá ter sua folha de rosto identificada com todos
os dados da folha de rosto (capa do SIPAC) do 1º volume. A capa de cada 
volume deverá conter a inscrição sobre qual volume ser refere (VOL.2, VOL.3, 
etc.). 

Importante: O processo deve tramitar obrigatoriamente com todos os seus 
volumes juntos, portanto, jamais deve ser recebido parte de um processo que 
possua vários volumes.



Envio de correspondência - Correios

Cabe ao setor, unidade ou servidor solicitante:
1. envelopar a documentação a ser postada junto aos Correios;
2. identificar o envelope com os dados completos do remetente e do 
destinatário (nome, endereço, CEP e demais detalhes que possam identificar 
o local correto da entrega);
3. solicitar o cartão de Aviso de Recebimento (AR) ao Protocolo;
4. preencher Aviso de Recebimento (AR) com os dados do remetente e do 
destinatário, quando este serviço adicional for necessário;
5. preencher o Formulário de Solicitação de Postagem;
6. entregar o Formulário de Solicitação de Postagem em tempo hábil para a 
postagem no dia.



Envio de correspondência - Correios



Envio de correspondência - Correios

O setor solicitante deverá entregar caixas ou envelopes lacrados, 
preferencialmente com cola ou fita adesiva larga, juntamente com o 
Formulário de Solicitação de Postagem.

A correspondência de cunho particular não será expedida pelos setores de 
Protocolo do IFS.

Caso seja solicitado, o setor de protocolo enviará o código de rastreio para o 
endereço de e-mail fornecido e, assim, poderá acompanhar a entrega do 
objeto postado.



Formulário de Solicitação de 
Postagem

Unidade:  Reitoria/ Campi

QTDE: quantidade de objetos 
postados (1,2, 10…)

Modalidade: tipo de postagem 
(carta, carta com AR, SEDEX…)

Código de Rastreamento: 
códigos de 13 dígitos  que 
permite consultar a situação de 
seu objeto nos Correios 

Especificação do documento: 
descrição sucinta do assunto 
do documento



Envio de malote - Correios
O conteúdo dos malotes enviados pelos setores deverá estar separado, 
em envelopes, por unidade de destino

Para envio de documentos pelo malote, o setor solicitante deverá 
entregar os envelopes no Protocolo com doze horas de antecedência à 
data da coleta

Cada envelope deverá conter, em sua parte externa, duas vias do 
Formulário de Malote discriminando os documentos que constam no 
envelope;

a) as informações do Formulário e o conteúdo do envelope deverão ser 
conferidos pelo setor de destino;

b) as informações do Formulário e o conteúdo do envelope são de 
inteira responsabilidade das unidades remetentes.



Formulário de Malote

Campus: especificar unidade

Remetente: especificar o setor 
que está enviando o 
documento

Destinatário: especificar o 
setor que vai receber o 
documento

Ordem: sequência atribuída 
dentro do envelope

Documento: descrição da 
espécie do documento 
(portaria, ata, formulário, etc.)

Assunto: descrição sucinta do 
assunto do documento



Formulários
Atenção! Todos os formulários estão disponíveis na página da CGPA no site do 
IFS



OBRIGADO!
DÚVIDAS?


