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SISTEMA PGD – NOVIDADES DA VERSÃO 1.6 

 

Além de melhorias e inovações de cunho gerencial, internas do sistema, listamos a seguir 
as principais novidades do Sistema PGD, versão 1.6 (em produção a partir de julho de 
2020). 

 

1 Alteração do pacto pelo servidor 

Na versão anterior do Sistema, as alterações de pactos já assinados somente eram 
permitidas às chefias (servidores com perfil “Dirigente”. 

Agora, o chefe pode delegar a alteração do pacto, por meio da marcação do campo 
mostrado abaixo, presente no formulário de pactuação: 

 

Essa marcação deve ser feita em cada pacto em que seja permitida a alteração pelo 
servidor e possibilita que o servidor altere pactos nas situações “Pendente de assinatura”, 
“a iniciar”, “em andamento” e “avaliado parcialmente” e possa 

•  incluir novas atividades; 

•  ajustar o cronograma. 

 

Após as alterações, o pacto deve ser assinado novamente por chefe e servidor. Todas as 
alterações serão guardadas em histórico, e o chefe receberá um e-mail com aviso da 
alteração. 

 

 

2 Novos campos: “Detalhamento da demanda” e “Localização do Produto”. 

A fim de facilitar o detalhamento da demanda a ser realizada em PGD, o campo 
“Observações” foi alterado para outros dois campos:  
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• “Detalhamento da Demanda”: neste campo, o chefe ou servidor podem detalhar o 
que se espera do(s) produto(s) de cada atividade que compõe o pacto PGD. Pode 
ser usado também para registro das informações advindas dos pontos de controle 
realizados entre servidor e chefia imediata; 

• “Localização do Produto”: neste campo, deve-se informar a identificação inequívoca 
do produto entregue (Processo SEI, link para caminho de rede, link para arquivo do 
Teams etc.) 

 

Ambos os campos podem ser editados pelo servidor até a avaliação (parcial ou final) do 
produto. 

 

 

 

3 Botão para salvar cronograma 

Criado um botão “Continuar Edição” para salvar as edições realizadas no cronograma do 
pacto PGD e retornar à edição das demais informações do pacto. 
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4 Troca de perfil sem a necessidade de novo login no sistema 

Agora, se um servidor possui o perfil de dirigente, ao clicar no link que mostra o perfil 
atual, será possível alterar o perfil. Isso é importante, por exemplo, para servidores com 
perfis de dirigente que necessitem abrir ou assinar o próprio pacto. 

 

 

 

 

 

 

5 Botões de ajuda para os campos “Iniciativas Estratégicas” e “Cadeia de Valor” 

Na nova versão do Sistema, foi criado o campo “Cadeira de Valor”, que reflete os processos 
da Cadeia de Valor da CGU. O servidor pode selecionar um ou mais processos, caso as 
atividades que selecionou no pacto pertençam a um ou mais processos. 
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Da mesma forma, o servidor pode selecionar a(s) iniciativa(s) estratégica(s) do Mapa 
Estratégico 2020-2023 da CGU, caso as atividades que selecionou no pacto contribuam 
para uma ou mais iniciativas. 

O servidor, ao preencher o formulário de pactuação, deve ser selecionar pelo menos um 
processo da cadeia de valor e/ou uma iniciativa estratégica. 

 

 

 

 

 

6 Novo link para acesso ao pacto 

O número do pacto na tela inicial do sistema passa a dar acesso ao pacto. 

 

 

7 Alteração do ícone da interrupção 

O ícone de interromper passa a ter uma figura que remete ao STOP, que permite diferencia-
lo do ícone de exclusão do pacto (formato de um X). 
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8 Visualização de detalhamento do histórico do pacto 

Ao clicar no link “Ver histórico detalhado”, serão exibidas as informações do pacto que 
foram incluídas, alteradas ou excluídas.  

Além disso, o histórico pode ser exportado para arquivo Excel. 

 

 

 

 

 

 

Demais dúvidas? 

Em caso de dúvidas, consulte a página de Perguntas e Respostas do Programa PGD. 

Caso não seja suficiente, envie mensagem para projetos@cgu.gov.br. 

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

