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SISTEMA PGD – NOVIDADES DA VERSÃO 1.3 

 

1 Avaliação parcial dos pactos 
 
A grande mudança da nova versão é a possibilidade de se avaliar parcialmente os pactos PGD.  
 
Antes, a avaliação só podia ser executada de maneira total; dessa forma, a chefia deveria aguardar 
o término do pacto para registrar a avaliação dos produtos entregues. Com a nova versão, é possível 
avaliar os produtos à medida em que são entregues, possibilitando uma avaliação tempestiva e um 
acompanhamento mais efetivo do progresso da execução do pacto. 
 
A avaliação permite avaliar qualidade e tempo de forma diferente para cada produto. 
 
Atividades com produtos não avaliados permanecerão aguardando a próxima avaliação. 
 

1.1 Tela do pacto 

 
A tela de visualização do pacto exibe uma coluna com a quantidade dos produtos já avaliados e a 
correspondente carga horária. 
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O link “Ver avaliações do pacto” leva à tela de avaliação, em modo consulta, para visualização das 
avaliações já efetuadas. 
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Pelo botão “Detalhar”, é possível visualizar a avaliação efetuada para cada produto: 
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1.2 Avaliação parcial 

 
A tela de avaliação também foi modificada: 
 

1) A área “Dados do Pacto” exibe a carga horária total pactuada e a já homologada; 
2) A área “Atividades Pactuadas” exibe a coluna “AVALIADO” que consolida as avaliações já 

executadas; 
3) O botão “Avaliar” em cada linha de atividade leva à avaliação dos produtos; 
4) A área “Avaliações do pacto” exibe as avaliações já efetuadas. 

 

 
 
 

 
 
Ao se clicar para avaliar uma atividade, a tela se expande para exibir a área de avaliação: 
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Na janela “Avaliação de Atividade”, a área exibe os dados da atividade, incluindo a quantidade de 
produtos já avaliados, a carga horária já homologada e a pendente de homologação. 
 
A avaliação dos produtos é realizada na área “Dados da Avaliação” com preenchimento dos campos: 

• Quantidade de produtos que estão sendo avaliados; 
o será sugerido o total de produtos ainda pendentes de avaliação, com opção de 

indicar quantidade diferente por meio da seleção. Para a avaliação total dos produtos 
daquela atividade, não altere a quantidade. 

o Caso a quantidade seja menor, os demais produtos continuarão pendentes, 
aguardando futura avaliação para conclusão do pacto; 

o A situação do pacto permanecerá “Avaliado Parcialmente”. 
 

 
 

• O campo “horas a homologar” é atualizado de acordo com a quantidade de produtos 
indicada; 

• Os demais campos de avaliação são os mesmos já existentes:  
o indicação de entrega no prazo,  
o qualidade dos produtos ora avaliados,  
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o localização dos produtos (continua vindo do campo de observações do produto da 
tela do pacto e editável no momento da avaliação). 

 
Após os ajustes e assinatura do chefe na avaliação, é adicionado o registro na tela do pacto. 
 

 
 
 

2 Suspensão e interrupção retroativas 
 
Na versão anterior do sistema, as ações de suspensão e interrupção poderiam ser executadas, no 
mínimo, no dia anterior (D-1). Agora é possível indicar a data correta da ocorrência, limitada a 30 
(trinta) dias, permitindo que o cronograma PGD fique correto e de acordo com o coerente com o 
sistema de ponto eletrônico. 
 
Lembramos que a suspensão é uma pausa em um pacto que será reativado mais à frente. Motivos 
para suspensão são, por exemplo, atestados médicos e priorização de outras atividades da Unidade, 
como serviço externo ou retorno ao serviço presencial momentaneamente. Após o decurso do 
prazo da suspensão, o pacto deve ser reativado. 
  
Já a interrupção é um encerramento antecipado do pacto e, portanto, exige ao menos uma avaliação 
parcial, ainda que seja para indicar a não entrega de produtos. Em caso de tentativa de interrupção 
de pacto não avaliado, a mensagem abaixo será exibida: 
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3 Bloqueio de novas solicitações em caso de pendência de avaliação de pactos anteriores 
 
Com a nova versão, servidores que tiverem pactos pendentes de avaliação não poderão criar novos 
pactos até que tais pendências sejam resolvidas no Sistema PGD. O limite para atualização será de 
10 (dez) dias do término do prazo de execução do pacto ou 30 (trinta) dias de uma avaliação parcial. 
 
Caso o servidor na condição apontada tente criar um pacto, será exibida a seguinte mensagem de 
aviso, que relacionará os números dos pactos pendentes: 
 

 
 
 

4 Dúvidas 
Em caso de dúvidas, consulte a página de perguntas e respostas do Programa PGD. 
 
Caso não encontre a solução, envie uma mensagem para diplad.codin@cgu.gov.br. 
 

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-pgd/SitePages/Perguntas-e-Respostas.aspx?web=1
mailto:diplad.codin@cgu.gov.br

