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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01 � Anjo � Geani / Karen  X 
02 � Eliane � Andreia / Luan  X 
03 � Copobrás � Dayana  X 
04 � Hospital São José � Ana Luzia  X 
05 � Laboratório Búrigo  � Gisele / Lisdeise  X 
06 � SicaL � Érica  X 

Percentual de Presença da Reunião 100,0% 0 6 

 

N. Assunto Detalhamento 

01 Abertura – Copobrás 

� Abertura realizada pela Gerente da Qualidade Marilésia, que demonstrou grande satisfação 
em receber a equipe e em participar do CCQ: “desafios sempre aparecem; as prioridades 
são muitas; mas a participação no núcleo é sempre uma dessas prioridades. Isso porque o 
CCQ é considerado muito importante. É possível evidenciar a diferença existente entre as 
unidades que possuem a filosofia do CCQ implantada e aquelas que não possuem. É muito 
bom fazer parte deste programa”, destaca. 

02 
Apresentação Grupo – 

Copobrás 

� Apresentação do Grupo EMC Eclipse, existente e atuante desde 2011.  
O grupo apresentou o projeto ‘teste hidrostático’. Havia vazamento nas cavidades do molde 
dos copos térmicos, o que ocasionava defeito nos mesmos. Isso porque as cavidades eram 
colocadas na máquina sem efetuar os testes, e se houvesse vazamento havia necessidade de 
desmontar todo o conjunto, gerando perda de tempo. Com a implantação do projeto, as 
cavidades são testadas antes de serem montadas na máquina, reduzindo o tempo de setup, 
o que contribuiu também para a redução de produto (copo) com defeito.  

03 
Verificação Pendências da 

última reunião 

O que? Quem? Prazo Status 

Encaminhar depoimento do diretor 
para Luan 

Todos 11/03/16 
Pendente Hospital 
São José e Eliane 

Sugestão: aplicar a pesquisa para 
aqueles que não participam do 
programa. Elaborar perguntas que 
podem ser utilizadas e encaminhar 
para Geani fazer a compilação 

Todos 15/07/16 

Cada empresa 
aplicará a pesquisa 
e definirá 
ferramentas / ações 
para trabalhar com 
o resultado.  

04 
Feedback reunião 

estadual - 15/09/2016 

Destacados os pontos mais importantes: 
� Formação da chapa para eleição da diretoria 2017 a ser realizada no dia 24/11 na 

reunião no Senai. Há necessidade de participação de 01 (um) representante de cada 
empresa do regional sul nesta reunião para poder contar com votos na eleição.  

� Resumo da situação financeira: R$ 31.758,97 
� Cada empresa deverá verificar a sua disponibilidade para participar como avaliador do 

prêmio catarinense 2017 
� Quanto ao Encontro Catarinense 2016 

- Estimular os circulistas das empresas à responder 02 perguntas na entrada do evento; 
- O almoço será servido a partir das 10:30h; 
- Stand para as empresas que irão expor projetos com mesa e 02 tomadas 

05 
Acompanhamento do 

plano de ação – regional 
Sul 

� Todas as pendências do plano de ação foram discutidas e atualizadas. Maiores 
informações podem ser visualizadas nas planilhas específicas. Atenção para eventos 
confirmados: 
- 09 (tarde) e 10 (manhã e tarde) de novembro haverá curso de coordenadores de CCQ 
no Senai de Criciúma 

06 
Encontro Catarinense – 

21/10 
� Definidos e combinados os detalhes para o evento que acontecerá em São Bento do Sul 

no dia 21/10 
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N. Assunto Detalhamento 

07 
Treinamento de líderes 

CCQ 

Treinamento com 03 salas temáticas, tendo uma palestra no início 
� Alterada a data para 17/11 - conforme disponibilidade de todos os envolvidos; 
� Alterado local para ACIC – com início as 14:00h; 
� Definido número de vagas – 60 no total, sendo 10 vagas para cada empresa; 
� Contratação do Coffee sob responsabilidade da Eliane; 
� Psicóloga para o evento – Hospital São José ou Copobrás; 
� Sugestão de palestrante – Geani verificar disponibilidade do Sr. Timóteo 
� Cada empresa deverá levar 01 cartaz com projeto para expor no local; 
� Geani estará verificando alguns outros detalhes do evento, e mantendo contato para 

novas informações 

08 
Planejamento para o ano 

de 2017 

� Necessidade de eleição para a nova gestão: coordenador, vice-coordenador e secretário 
– cada empresa deverá verificar sua disponibilidade para assumir algum cargo. 

� Definir novas estratégias para aumentar o número de empresas participantes da 
regional Sul 

Assuntos serão retomados na reunião de dez/2016. 

09 
Boa prática – Hospital São 

José 
� Presentear os clientes (pacientes) do hospital que estiverem internados na passagem 

do seu aniversário com uma sacola ecológica. 

10 
Prática de Coordenação - 

Sical 

� Foi proposto e implantado a divisão da coordenação do programa na empresa: 
Definidas as atividades que ficaram sob a responsabilidade da área de Qualidade, RH e 
Gerente de produção.  

� Apresentado uma prévia do resultado da pesquisa realizada para não participantes do 
programa com o objetivo de verificar os pontos fracos e tomar ações para melhorar o 
percentual de participação na empresa em que o programa foi implantado 
recentemente  

11 
Troca de experiência –
Régua de Pontuação 

� A empresa Eliane apresentou com detalhes a régua de pontuação do programa, e a 
partir desse modelo cada empresa relatou as suas particularidades. Geralmente a régua 
se assemelha bastante entre as empresas do regional sul. 

12 Lembretes 
� Próxima reunião estadual – 24/11/2016 – Senai São José 
� Próxima reunião regional sul – 08/12/2016 – Sical 

13 Avaliação da Reunião � Toda a pauta da reunião foi seguida, com comentários positivos em relação a mesma. 

 
 
 

 
 

Anexo 01 – Acompanhamento de Indicadores Núcleo (Frequência nas Reuniões) 

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 80% 4 x x x x

2 Copobrás 100% 5 x x x x x

3 Eliane 100% 5 x x x x x

4 Hospital São José 100% 5 x x x x x

5 Laboratório Búrigo 100% 5 x x x x x

6 Sical 100% 5 x x x x x

5

6 6 6 5 6 0

0 0 0 1 0 6

100% 100% 100% 83% 100% 0%

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média) 97%
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Anexo 02 – Foto participantes 

 

 
 

Anexo 03 – Planejamento de Reuniões 2016 – regional sul 

Mês/ Local Boa Prática 
Prática de 

coordenação 
Brinde Temas para Discussão 

16 de Fevereiro 

Anjo 
Lab. Búrigo Eliane HSJ 

Treinamento de PDCA para 
Coordenadores 

14 de Abril 

Lab. Búrigo 
Copobras Anjo Copobras 

Troca de Manuais  

Apresentação Sical 

09 de Junho  

HSJ 
Eliane HSJ Eliane 

Divulgação Interna 

Apresentação Maxipas e Texturize 

25 de Agosto  

Eliane 
Anjo Copobras Lab. Búrigo Programa 5S 

 06 de Outubro 

Copobrás 
HSJ Lab. Búrigo Eliane Régua de pontuação 

08 de Dezembro 

Sical 
Texturize Sical Maxipas Planejamento 2017 (plano de ação) 

 

 
 


