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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPAD 13 – Solicitação e Recebimento de documentos pela 
Comissão 
 
1) Objetivo 
Solicitar documento pertinente às investigações em curso pela comissão de PAD / 
sindicância e acompanhar proativamente o recebimento da informação. 
 
2) Procedimento 
As comissões de PAD / sindicância, como deliberação da reunião de instauração, 
pode entender pela necessidade de requisitar documentos de quaisquer fontes, 
para o cumprimento da investigação. 
 
Será elaborado documento pelo secretário da comissão, e assinado pelo presidente 
da comissão, segundo modelo no site da CPP Unifesp. 
 
O documento será expedido através do protocolo Unifesp e lista “FU Documentos 
Enviados e Recebidos (Protocolo) ” será preenchida, pela equipe CPP, com data 
de expedição, nome do documento e prazo para recebimento do documento. 
 

 
 
Movimento “Solicitação de Documento” incluído no Sistema de Controle CPP 
relatando qual documento foi solicitado e para quem, além de prazo de retorno. 
(MELHORIA A SER IMPLEMENTADA) 
 
Retorno do protocolo será controlado pela equipe CPP e destinatário do documento 
será contatado por e-mail, em 5 dias do envio, caso não houver retorno do protocolo 
assinado. (MELHORIA A SER IMPLEMENTADA) 
 
Cobrança por e-mail será incluída no Sistema de Controle CPP através do 
movimento “Solicitação de Documento” relatando cobrança do protocolo. 
 
Caso protocolo de recebimento não retorne em 5 dias, será expedido memorando 
de cobrança pela equipe CPP. Este memorando será também relatado na lista “FU 
Documentos Enviados e Recebidos (Protocolo) ” e incluído no Sistema de Controle 
CPP relatando a 2ª cobrança pelo protocolo de recebimento. 
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Quando o protocolo da solicitação retorna à CPP, dá-se baixa na lista “FU 
Documentos Enviados e Recebidos (Protocolo) ” e este é anexado ao processo. 
 
Recebimento do documento solicitado será controlado pela equipe CPP e comissão 
será alertada para contatar por e-mail emissor do documento ao final do prazo 
estabelecido. Movimento “Solicitação de Documento” relatando atraso no 
recebimento deve ser incluída no Sistema de Controle CPP. (MELHORIA A SER 
IMPLEMENTADA) 
 
Passados 5 dias do e-mail, caso documento não seja recebido pela CPP, comissão 
deve emitir memorando de cobrança que também será emitido pelo Protocolo 
Unifesp e preenchida lista “FU Documentos Enviados e Recebidos (Protocolo) ”. 
 
Uma vez recebido documento em questão, será dada baixa na lista “FU 
Documentos Enviados e Recebidos (Protocolo) ” e comissão de PAD / sindicância 
será avisada por e-mail. Se for o último documento solicitado será sugerido o 
agendamento de reunião segundo procedimento 18. 
 
Movimento “Documento recebido pela CPP” deve ser incluído no Sistema de 
Controle CPP. 
 
  



 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 
Comissão Processante Permanente 

 
 

Rua Sena Madureira, 1500, 5º andar, Vila Clementino – São Paulo – CEP. 04021001 
 55-11-3385-4122 – Email cpp@unifesp.br 

3 

                          

3) Fluxograma 

 

Procedimento 13 - Solicitação e Recebimento de Documentos pela 

Comissão de PAD / Sindicância (1/4)

Protocolo Unifesp
Comissão de PAD / 

Sindicância
Comissão Processante Permanente

Início

Procedimento 10

Documento de solicitação 
de documento elaborado
segundo modelo no site 

CPP Unifesp

Protocolo retornou 
em até 5 dias?

Não

Sim

Lista "FU Documentos 
Enviados e Recebidos" é 

preenchida para controlar 
retorno do protocolo e 

recebimento do 
documento

Documento expedido pelo 
Protocolo Unifesp

Incluída movimentação 
"Solicitação de 

Documento" no Sistema 
de Controle CPP

Controle do retorno do 
protocolo assinado 

efetuado

Contato com o 
destinatário por email para 

cobrar protocolo

A B
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Procedimento 13 - Solicitação e Recebimento de Documentos pela 

Comissão de PAD / Sindicância (2/4)

Protocolo Unifesp
Comissão de PAD / 

Sindicância
Comissão Processante Permanente

A B

Baixa na Lista "FU 
Documentos Enviados e 
Recebidos" para retorno 

do protocolo

Protocolo é anexado ao 
processo

Protocolo retornou 
em até 5 dias do 

email?

Não

Sim

Cobrança por email  sobre 
retorno do protocolo

incluída no Sistema de 
Controle CPP

Contato com o 
destinatário por 

memorando para cobrar 
protocolo

Lista "FU Documentos 
Enviados e Recebidos" é 

preenchida para controlar 
retorno do protocolo e 

recebimento do 
documento

DC
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Procedimento 13 - Solicitação e Recebimento de Documentos pela 

Comissão de PAD / Sindicância (3/4)

Protocolo Unifesp
Comissão de PAD / 

Sindicância
Comissão Processante Permanente

DC

2a cobrança através de 
memorando sobre retorno 

do protocolo incluída no 
Sistema de Controle CPP

Controle do retorno do 
protocolo pela equipe CPP 
continua até que retorne

Recebimento do 
documento controlado pela 

equipe CPP

Documento 
solicitado retorna 
dentro do prazo?

Não

Sim

Baixa na Lista "FU 
Documentos Enviados e 
Recebidos" para retorno 

do documento

Documento é anexado ao 
processo

FE

Contato com o 
destinatário por email para 

cobrar documento

G
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Procedimento 13 - Solicitação e Recebimento de Documentos pela 

Comissão de PAD / Sindicância (4/4)

Comissão de PAD / 

Sindicância
Comissão Processante Permanente Protocolo Unifesp

Comissão de PAD / 
Sindicância é avisada sobre 

o recebimento por email

Cobrança por email  sobre 
retorno do protocolo

incluída no Sistema de 
Controle CPP

FE

Documento 
retornou em até 5 

dias do email?

Não

Sim

G

Contato com o 
destinatário por 

memorando para cobrar 
documento

Lista "FU Documentos 
Enviados e Recebidos" é 

preenchida para controlar 
retorno do protocolo e 

recebimento do 
documento

2a cobrança através de 
memorando sobre retorno 
do documento incluída no 
Sistema de Controle CPP 

até que documento retorne

Sugerido agendamento de 
reunião para avaliação dos 

documentos

Fim

Comissão em 
Instrução Processual


