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BASE DE CONHECIMENTO DA 
CGU  

30⁰ Boletim: Referência Maio/2022 

A Base de Conhecimento é gerida pela Coordenação-Geral de Integração e 

Desenvolvimento Institucional – CODIN/DIGOV que definiu procedimentos concisos 

para a publicação dos itens. Desde o início do projeto Base, a visão foi tornar simples as 

experiências do usuário com a ferramenta, e atender à dinâmica de preservar e disseminar 

o documental do órgão, em formato digital, como estratégia institucional conforme Portaria nº 3.113/2018. 

Este boletim não é apenas para leitura, é para estimulá-lo(a) a experimentar a Base também. 

No acervo constam mais de 11.900 itens publicados sob a responsabilidade das unidades 

funcionais da CGU, para aplicação imediata pelo usuário em seus processos ou em suas 

atividades de trabalho. Acesse: https://basedeconhecimento.cgu.gov.br, navegue, pesquise 

ou inicie uma submissão documental. 

Aconteceu: Evento Coordenado pela CGU 

 No último dia 10/5/2022 aconteceu um evento coordenado pela CGU, com a 

participação de autoridades e representantes de Unidades de Gestão da Integridade 

(UGI) de órgãos e entidades federais, reunidos com a OCDE, que na oportunidade 

apresentou relatório de avaliação dos riscos para a integridade no Brasil. 

 

O evento marcou pelo segundo relatório dos projetos da CGU em cooperação com 

aquela organização, por meio do qual o organismo internacional apoia a controladoria 

no fortalecimento da integridade no Poder Executivo federal. O acesso ao relatório está disponível no site 

da OCDE. Acione a tecla “Ctrl” e click na figura acima para acessar o relatório pelo ePUB. 

Especial: 10 Anos da Lei de Acesso à Informação 

 

 No último dia 31 ocorreu uma live comemorativa sobre os 10(dez) anos da Lei de Acesso à 

Informação (LAI). O assunto também tem destaque na 25ª Edição da Revista CGU, 

analisando as trajetórias, os avanços e desafios da LAI no Brasil. 

 A revista é voltada à difusão e promoção do conhecimento e da pesquisa nos temas afetos ao órgão, com 

clara metodologia de pesquisa aplicada aos temas. Acesse a 25ª Edição da Revista CGU e também as 

edições anteriores, respectivamente: https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/14587 

                                           (coleção)  Base de Conhecimento da CGU: Revista da CGU   

https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/14587
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1543
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/modernizando-a-avaliacao-dos-riscos-para-a-integridade-no-brasil_61d7fc60-pt
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Quadro Geral da Base de Conhecimento 

 

  

Evolução em doze meses 

 

Dinâmica das publicações no mês de maio 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 5 10 15 20 25 30 35

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 P

u
b

li
c
a
d

a

Dias do Mês

Desempenho Dinâmico: Publicações Mensal
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Desempenho da Base em Detalhes 

  

 
 

 
 

Orientação aos usuários: 

É frequente ocorrer a solicitação para excluir um item após a sua publicação. Mas não é apropriado excluir 

itens da Base, e, sobretudo, deve-se manter o histórico do acervo. 
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Entretanto há exceção, e ela está relacionada ao item não devidamente autorizado pelo(s) agente(s) 

competente(s) ou quando por alguma questão técnica ou de inteiro valor do conteúdo se mostra 

inadequado na avaliação do autor manter o documento para apreciação pública. 

Já nas ocorrências triviais, como correção básica em um metadados ou mera substituição do arquivo, 

solicite aos administradores (digov.codin@cgu.gov.br).  

Acessos e Pesquisas  

Sempre que um usuário abre um arquivo inserido na Base, computa-se um processo estatístico relacionado 

à Comunidade, à Subcomunidade e na Coleção do referido item, que auxiliam os administradores da Base, 

Gestores setoriais e os próprios usuários sobre os principais interesses do acervo. 

                                      

Principais acessos documentais no período: Maio/2022 

 

No período de maio/2022, algum item do acervo da Base de Conhecimento da CGU foi acessado, entre 1 

a 5 vezes, representando 81% (oitenta e um por cento). 

 

 

Item Acessos 

Boletim Informativo CGU-R/MG n. 17 26 

Manual de Responsabilização de Entes Privados [versão atual, atualizada até abril de 2022] 26 

PAINT 2022 - Plano Anual de Auditoria Interna 24 

Instrução Normativa n. 5, de 29 de abril de 2022 16 

Relatório de Avaliação do Planejamento Operacional: exercício 2021 16 

Portaria Normativa n. 8, de 28 de abril de 2022 15 

Relatório de Avaliação do Planejamento Estratégico: exercício 2021 12 

Portaria Normativa n. 9, de 28 de abril de 2022 11 

Portaria n. 951, de 11 de maio de 2022 9 

Identificando o histórico punitivo de fornecedores públicos com dados abertos 6 

Portaria n. 2.092, de 2 de setembro de 2021 6 

Segundo Termo Aditivo [contrato n. 23/2019] 6 

Sétimo Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada n. 37/2018 6 

4ª Reunião de Planejamento da Regional Ceará em 2022 5 

mailto:digov.codin@cgu.gov.br
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Desempenho de usuários junto à Base  

 

 

Maio/2022 

 Estatísticas de Acessos à Base  

A Base soma ao longo do período de 12 (doze) meses um total de 26.300 acessos com picos expressivos 

nos meses de novembro/2021 e fevereiro/2022. O levantamento estatístico traduz satisfatoriamente o 

posicionamento da Base como instrumento armazenador e disseminador de documentos depositados no 

repositório. A média de acessos no período registrou 2.191, que bem caracteriza a fácil pesquisa 

documental nas comunidades temáticas. 
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Acessos e Contatos 

 

   
 

 

Orientações sobre a Base 

 

 

e-mail: digov.codin@cgu.gov.br 
 
Acesse a Base 
https://www.basedeconhecimento.cgu.gov.br (usuário interno) 
 
https://www.repositorio.cgu.gov.br  (usuário externo) 
 
 
Acesse Boletins anteriores: 
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/6893 

 
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/67024  (usuário externo) 
 
 
Acesse o Painel de Monitoramento da Base: 

http://app.powerbi.com/home 

1 - Institui a Base de Conhecimento da CGU  

Portaria n. 3.113/2018: 

 https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/han

dle/1/2878 

2 - Passo a Passo para Submissão de 

documentos: 

https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/han

dle/1/5466 

3 - Manual Descritivo da Base de 

Conhecimento [versão 5] 

https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/han

dle/1/7420 

 

4 - Perguntas e Respostas: 

https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/ha

ndle/1/5898.2 

5 - Saiba mais...: 

Gestão do Conhecimento – Página Inicial 

(sharepoint.com) 

6 - Portal de Monitoramento da Base: 

Acesse https://sistemas.cgu.gov.br e 

localize o ícone "Painéis Corporativos 

Power BI“; 

7 – Contato com a Administradores da 

Base: 

digov.codin@cgu.gov.br 

 

 

mailto:digov.codin@cgu.gov.br
https://www.basedeconhecimento.cgu.gov.br/
https://www.repositorio.cgu.gov.br/
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/2797
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/2797
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/67024
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/67024
http://app.powerbi.com/home
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/2878
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/2878
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/5466
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/5466
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/5466
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/7420
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/7420
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/5898.2
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/5898.2
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/5898.2
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-gestao-do-conhecimento
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-gestao-do-conhecimento
https://sistemas.cgu.gov.br/
mailto:digov.codin@cgu.gov.br

