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Dicionário de Dados PDA PGD 

 

COLUNA DESCRIÇÃO 

IdPacto Código do pacto “contrato” no sistema. 

Nome Nome do servidor. 

MatriculaSIAPE Número do SIAPE do servidor. 

UnidadeExercicio Identificador único da Unidade Organizacional no sistema. 

NomeUnidade Nome da Unidade Organizacional. 

PossuiCargaHoraria Indicativo de carga horária reduzida. 

CargaHoraria Carga horária diária do servidor. 

DataPrevistaInicio Data de início do pacto PGD. 

DataPrevistaTermino Data de término prevista do pacto. Pode acontecer de ser alterada 
durante a execução. 

CargaHorariaTotal Soma da carga horária das atividades que compõem o pacto. 

SituacaoPacto Situação atual do pacto. Opções: “a iniciar”, 
 “Em andamento”, “Excluído”, “Negado”, “Pendente de Assinatura”, 
“Pendente de Avaliação, “Suspenso”, “Interrompido” e “Avaliado”.  
Inicialmente estão sendo exportados apenas os pactos 
interrompidos e avaliados, que são os pactos concluídos. 

IdOrdemServico Indica a versão interna (no sistema) da Tabela de Atividades. 
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SuspensoAPartirDe Indica a data de início de suspensão do pacto, se houver. 

EntregueNoPrazo Indica se os produtos do pacto foram entregues no prazo 
combinado.  

Opções: Sim, Não e Não avaliado (para aqueles pactos abortados em 
que não houve entrega de produtos). 

DataTerminoReal Indica a data de término real do pacto, caso tenha extrapolado a 
data de término prevista e tenha sido indicado como não entregue 
no prazo. 

DataAprovacaoSolicitante Data de solicitação do pacto pelo solicitante. 

DataAprovacaoDirigente Data de aprovação do pacto pela chefia. 

NomGrupoAtividade Grupo de Atividade. 
Indica o tema da atividade selecionada. 

NomAtividade Nome da Atividade selecionada. 

QuantidadeProduto Quantidade de produtos que serão desenvolvidos na atividade 
selecionada. 

CargaHorariaProduto Carga horária da faixa da atividade em horas. 

IdTipoAtividade Identificação única da atividade na base de dados. 

Faixa Faixa de complexidade da atividade. 

DuracaoFaixa Carga horária da faixa da atividade, em sistema decimal, já aplicado 
o redutor por produtividade. 
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DuracaoFaixaPresencial Carga horária da faixa da atividade para execução presencial, em 
sistema decimal, antes de aplicar o redutor de produtividade. 

Avaliacao Avaliação dos produtos entregues. Opções: 
0 – Não entregue 
1 – Insatisfatório 
2 – Regular 
3 – Bom 
4 – Muito bom 
5 – Excelente 

 


