
 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 12/02/2015 Horário: 08h00 as 12h00 Local: Anjo – Criciúma 
 

Página 1 de 4 

 

                                                                                    

EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01   Anjo Tintas  Micheline  X 
02   Eliane Revestimentos  Fabiano /Luan  X 
03   Grupo Copobrás  Heder  X 
04   Hospital São José  Ana Luzia  X 
05   ICON  Maicon  X 
06   Laboratório Búrigo   Gisele  X 
07   Ceusa  Ederson  X 
08   Formus  Elisangela/Isadora X  

Percentual de Presença da Reunião 88% 1 7 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  
Abertura e Apresentação 

dos Participantes 
 Geani e Micheline iniciaram a reunião dando as boas-vindas aos coordenadores. 

02  
Apresentação Equipe de 

Melhoria – Anjo 
 A apresentação de um projeto de melhoria ficou sob responsabilidade de uma equipe de 

melhoria da Anjo. 

03  

Verificação das 
Pendências da última 

reunião 

 

Retornos 

 Gisele apresentou as pendências: 
 
 Encaminhar carta de desligamento para Usipe. (Maicon – OK) 
 Encaminhar carta de desligamento para Irmãos Olivo. (Maicon – OK) 
 Encaminhar planilha de indicadores semestrais para todas as empresas. (Gisele – OK) 
 Preencher planilha de indicadores com os dados do segundo semestre de 2014 e 

encaminhar para Gisele. (Todos – NÃO OK, falta Ceusa). 
 Irmãos Olivo: se desligou. 
 Usipe: se desligou. 
 Colorminas: pediu afastamento. 
 Formus: na próxima reunião (09/04) deve apresentar seu programa. 
 Delupo: entrou em contato. Aguardamos um retorno deles para agendarmos uma 

visita. 
 Prêmio CCQ 2015: Ederson será o avaliador representante da regional sul. 
 Dois representantes por empresa: 

o Anjo: Geani e Micheline 
o Ceusa: Ederson e Geandro 
o Copobrás: Heder e Patrick 
o Eliane: Fabiano e Luan 
o Hospital São José: Ana e Márcia 
o ICON: Maicon e Fábio 
o Laboratório Búrigo: Gisele e Diana 

 Workshop para diretores: todo devem reforçar o convite com seus diretores. 

04  
Feedback Reunião 

Estadual 22/01/2015 
 Não houve discussões. 

05  
Planejamento TEAL para 

Líderes 

 Foi planejado o TEAL para líderes 
 Local: Associação ICON 
 Data: 19/03/2015 quinta-feira 
 Horário: 12h30min às 18h00min 
 Quantidade: 30 pessoas (5 empresas com 4 pessoas, e duas empresas com 5 pessoas). 
 Observação: avisar aos participantes que irão se sujar. 
Quanto às atividades, o que anotei foi o seguinte: 
1. Prancha com corda: consiste em ter uma prancha de tábua, onde os participantes 

colocam os pés em amarradilhas e seguram dois pedaços de corda, um em cada mão, 
atados à prancha, simulando um esqui, e devem andar em sincronia. Reflexão: 
sincronia, trabalho em equipe. 
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N. Assunto Detalhamento 

06  
Planejamento TEAL para 

Líderes 

2. Bambolê: Todos de mãos dadas deverão passar o bambolê em todo o círculo 
formado. Reflexão: sincronia. 

3. Múmia: uma pessoa deverá ser envolta em faixas simulando uma múmia, uma equipe 
de mais ou menos 4 pessoas deverá levantá-la e passar por um "buraco na parede", e 
do outro lado outra equipe de mais ou menos 4 pessoas deverá pegá-la. Deverá ser 
feito com uma 5 pessoas do grupo. Reflexão: planejamento, produção, trabalho em 
equipe. 

4. Torre de palitos: não lembro. 
5. Lona do hamster: Umas 3 pessoas deverão andar em uma lona circular, simulando uma 

roda de exercícios de hamster, e deverão fazer um percurso pré-
determinado. Reflexão:... 

6. Vôlei com lençol: deverão ser feito um campo de vôlei com rede, umas 3 pessoas 
deverão segurar uma pedaço de pano grande (uma em cada ponta) e arremessar a bola 
para o outro lado do campo por meio do pano, a equipe que estiver do outro lado 
deverá defender a bola usando o pano para que a mesma não caia no chão, e 
arremessar para o outro lado do campo e assim sucessivamente. Aquela equipe que 
conseguir arremessar a bola para o outro lado do campo e a mesma cair dentro da área 
demarcada pela linha marca um ponto. 

7. Campo minado: tipo um jogo da velha, só que nos campos terão "casinhas" com 
"bombas". Uma pessoa vendada deverá passar pelo campo minado com a ajuda de 
colegas lhe instruindo, a mesma deverá pisar somente em campos que não possuem 
"bombas". Reflexão: dificuldade, limitações, humildade. 

8. Garrafa pet com esponja: a equipe deverá encher uma garrafa pet com água do açude 
por meio de uma esponja. A equipe deverá ficar sentada no chão em posição de 
meditação em fila indiana. A última pessoa da fila deverá molhar a esponja no açude e 
passar a mesma para a pessoa da frente por cima da cabeça dela, ou seja, a esponja 
"caminhará" por cima da fila de pessoas sentadas, se passar pelo lado, volta lá para trás 
e inicia tudo de novo. Quando a esponja chegar no primeiro da fila, o mesmo deverá 
espremer a água dentro da garrafa pet, após ele levanta, vai lá para trás da fila e faz o 
mesmo esquema, molha a esponja no açude e passa para a pessoa da frente. Obs.: a fila 
deverá "ir andando" para a frente, porque se uma pessoa sai do primeiro lugar da 
frente e vai lá para trás, todos deverão pular uma posição para frente. Termina a prova 
assim que a garrafa pet estiver cheia. Obs.: esta atividade vai molhar o pessoal e é esta 
a intenção também, por isso a importância de avisar que os participantes irão se sujar e 
deverão levar uma muda de roupa extra. Reflexão: trabalho em equipe, produção. 

9. Salto no bambolê: consiste na pessoa se balançar em um pêndulo e cair dentro de um 
bambolê colocado a uma certa distância. Umas 4e pessoas podem fazer a 
prova. Reflexão: objetivo,  

10. Prego: são 16 pregos que deverão ser encaixados de certa forma a todos ficarem 
encima de um só. Reflexão: planejamento, pressão. 

11. Balão no alto: cada integrante da equipe terá um balão cheio e deverá mantê-lo no ar, 
jogando o mesmo para cima, após um certo tempo, tira-se uma pessoa da prova, 
porém o balão dela fica no ar e a equipe deverá dar conta do balão dela também, 
depois tira outra pessoa, mas o balão fica, vai fazendo este procedimento até ficar 
somente uma pessoa. Reflexão: trabalho em equipe, cada uma faz sua parte, retenção 
de conhecimento. 
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N. Assunto Detalhamento 

07  
Planejamento TEAL para 

Líderes 

 Continuação:  
 

12. Pesca da bola: Material Necessário: Tubo PVC com 2,5 metros de altura e 7 cm de 
diâmetro, uma bola de ping-pong, mesas, cadeiras, quadros, as roupas das pessoas, 
bebedouro com garrafão de vinte litros de água, garrafa térmica com café, um caixa de 
bombons, uma caixa de chicletes, lápis, borracha e canetas. Procedimento: Você está no 
seu ambiente de trabalho e se depara com o seguinte problema: “ Existe um tubo de metal 
de 2,5 metros de altura com 7 cm de diâmetro. Esse tudo está soldado firmemente no piso 
da sala. Um bolinha de ping-pong é colocada no interior do tubo. Como tirá-la? Só podem 
ser utilizadas os seguintes materiais: mesas, cadeiras, quadros, as roupas das pessoas, 
bebedouro com garrafão de vinte litros de água, garrafa térmica com café, um caixa de 
bombons, uma caixa de chicletes, lápis, borracha e canetas. Observações: O tubo de PVC 
deve ser bem vedado junto a base pois os alunos vão tentar enchê-lo de água. Recomendo 
que este exercício seja feito em local aberto….pelo menos as tentativas de resgate da 
bolinha. Reflexão: tentativas, criatividade, perseverança, resolução de problemas. 
 
 Será realizado um TEAL teste para aprovação das atividades. Dia 06/03/2015 na 

Associação da ICON às 12:30. 
 Os materiais ficarão sob responsabilidade dos coordenadores. 

08  Lembretes 
 TEAL para Líderes: 19/03/2015 (Associação ICON) 
 Próxima reunião estadual: Lunender – 26/03/2015 
 Próxima reunião regional: HSJ – 09/04/2015 

09  Avaliação da Reunião  A pauta foi seguida, porém faltou tempo para a finalização da organização do TEAL. 
 

 

 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  
 Encaminhar indicadores regional sul para 

Maicon. 
 Gisele 20/02/2015  

02  
 Entrar em contato com Delupo para confirmar o 

interesse no Núcleo CCQ. 
 Heder 08/04/2015  

03  
 Workshop para Diretores: convidar seus 

diretores. 
 Todos 14/04/2015  

04  
 Encaminhar relação de dois representantes por 

empresa para Márcia. 
 Gisele 20/02/2015  

 

Anexo 01 – Frequência nas Reuniões 

  

Fev Abr Jun Ago Out Dez

1 Anjo Química 100% 1 x

2 Ceusa 100% 1 x

3 Copobrás 100% 1 x

4 Eliane 100% 1 x

5 Hospital São José 100% 1 x

6 ICON 100% 1 x

7 Laboratório Búrigo 100% 1 x

8 Formus (ouvinte) 0% 0

1

7 0 0 0 0 0

1 8 8 8 8 8

88% 0% 0% 0% 0% 0%

Presenças por reunião

Ausências por reunião

Frequência por reunião

Frequência geral ano (média) 13%

Empresas % P
2015

Total de Reuniões 2015
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Anexo 02 – Fotos Entrega de brindes e participantes 

  

 

Anexo 03 – Planejamento Reuniões Regional Sul 2015 

Mês/ Local Boa Prática 
Prática de 

coordenação 
Brinde Temas para Discussão STATUS 

12 de Fevereiro 
Anjo 

----- ----- HSJ 
Treinamento de Líderes/ 

Supervisores - TEAL 
OK 

19 de Março 
TEAL para Líderes 

----- ----- ----- ----- OK 

9 de Abril 
HSJ 

HSJ Lab. Búrigo Eliane 
Integração de novos 

grupos 
 

11 de Junho  
Ceusa 

Ceusa Copobrás Anjo Treinamentos  

06 de Agosto  
Copobrás 

Copobrás Ceusa ICON 
Reconhecimento e 

Régua de Avaliação 
 

13 de Agosto 
TEAL para 

Supervisores 
----- ----- ----- -----  

 08 de Outubro 
ICON 

ICON HSJ Ceusa Palestra  

10 de Dezembro 
Eliane 

Eliane ICON Lab. Búrigo Planejamento 2016  

 

 


