
 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 09/04/2015 Horário: 08h00 às 12h00 Local: Hospital São José – Criciúma 
 

Página 1 de 6 

 

 

EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01 � Anjo � Geani  x 
02 � Eliane � Andreia/Luan  x 
03 � Ceusa � Ederson  x 
04 � Copobras � Heder  x 
05 � Hospital São José � Ana Luzia/Márcia  x 
06 � ICON � Maicon  x 
07 � Laboratório Búrigo  � Gisele  x 
08 � Formus (ouvinte) � Elizangela x  
09 � Total Software (ouvinte) � Evandro  x 

Percentual de Presença da Reunião 89% 1 8 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 
Abertura – Hospital São 

José 

� Márcia deu as boas vindas ao Núcleo, em seguida a Sra. Maria Aparecida Salvato – Vice 

Diretora Administrativa ressaltou que os grupos de melhorias na empresa são de suma 

importância para as empresas. 

02 

Verificação das 

Pendências da última 

reunião 

� Gisele apresentou as pendências: 

 

� Heder entrou em contato com a empresa DELUPO, no qual o mesmo demonstrou 

interesse em fazer parte do núcleo, no entanto não retornaram até o momento.  

� Workshop Diretor até o momento tem um número bem expressivo de participantes, 

reforçar o convite para os diretores das empresas da regional. 

� Encaminhar os contatos dos dois participantes das empresas, para Márcia, para 

contatos posteriores das empresas. 

� Verificar informações atualizadas das empresas no site.  

� Verificar nas empresas nucleadas a possibilidade de colocar informações sobre o núcleo 

no rodapé dos e-mails. 

� Retirar logo da Colorminas do site. 

03 
Apresentação Programa 

FORMUS 

� A Srta Elizangela deveria apresentar programa da empresa Formus. 

 

� Empresa não compareceu na reunião do núcleo. 

04 
Apresentação Programa 

TOTAL SOFTWARE 

� O Sr. Evandro apresentou a empresa Total Software: 

 

� Sócio Patrão da empresa Total Software, trabalha com criação de software para 

trabalhos com a Gestão da Qualidade. Empresa voltada para a gestão da qualidade, 

focada na ISO 9001, com facilidade de trabalhabilidade, através de ferramentas de 

indicadores, registrando Plano de Ação através de monitoramento de software, com 

gerenciamento de tarefas, gerenciamento de Incadores, não conformidade, Satisfação 

de Clientes com facilidade no gerenciamento de SAC, Gestão de Pessoas, Auditorias, 

Projetos e Desenvolvimento (em fase de desenvolvimento) a 3 anos trabalhando na 

região, atuando em empresa como Budini, MDS... O objetivo da empresa é participar 

como apoiador ao núcleo, atuando como parceiro.  
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N. Assunto Detalhamento 

05 
Feed Back – Reunião 

Estadual 26/03 

� Luan apresentou alguns pontos da reunião do estadual: 

 

� Atualização das informações do site (todas as empresas, colocar os dados de 2014); 

praticamente todos os dados atualizados. Cobrar de quem não atualizou ainda. 

� Atualização da Apostila do Núcleo. 

� O HSBC fechou conta do núcleo no Banco. 

� Tabela de Treinamentos CCQ 2015 das empresas: foi apresentada tabela com os 

treinamentos. Será encaminhado para todos para que contribuam com seus 

treinamentos. 

� Márcia solicitou a participação dos coordenadores da regional sul para participarem da 

reunião do estadual no dia 21/05/2015 no HSJ. 
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N. Assunto Detalhamento 

06 
Feed Back – Teal para 

Lideres 

� Maicon apresentou resultado da pesquisa de satisfação: 

 

�    

           

     
� Maicon apresentou alguns comentários dos participantes: 

� Foi uma tarde para desenvolver novos conhecimentos, aprimorando um jeito de pensar 

e agir diante das dificuldades do nosso dia a dia. E também elevar o astral psicológico e 

mental. Parabéns aos envolvidos. 

� Ainda não havia participado de nenhum TEAL, achei as dinâmicas superinteressantes, 

pois nos mostraram de uma forma fácil e clara todas as dificuldades, gargalos e 

soluções que passamos no nosso dia a dia. Mostrou-nos também a grande importância 

de um trabalho em equipe, das lideranças e que apesar das dificuldades, barreiras e 

resultados não devemos desistir e apenas focar em um trabalho de qualidade. Quanto 

ao evento em geral, organização, aplicação das dinâmicas, relacionamento etc. atendeu 

de certa forma todas as expectativas minhas e de meus colegas. Meus sinceros 

agradecimentos por ter a oportunidade de ter participado deste TEAL. Parabéns a toda 

a equipe organizadora. 

� Foi uma tarde de muitos frutos colhidos, muita experiência e muito inovadora, com 

atividades digamos que simples, fizeram entrar varias ideias na cabeça de cada 

participante para enfim juntar todas para a realização de um objetivo. 

� Muito ótimo, pois são através desses eventos que nos ajuda a cada vez mais melhorar 

nosso relacionamento com outras pessoas e também aprender da melhor maneira a 

resolver problemas no nosso dia a dia. Orienta-nos a ver diversas possibilidades de 

como agir diante de uma causa seja ela como for. Meu recado é que deveria ter mais 

treinamentos como esse, pois ajuda bastante no GES. Obrigado 

� Participei do Teal pela primeira vez, e me surpreendi com a organização e a elaboração 

das tarefas, pois as tarefas eram coerentes com o assunto e desenvolvimento de 

liderança. Foi uma tarde de bastante aprendizado e interação com o grupo. 

Aprendemos como trabalhar em equipe e como ser um líder que interage com os 

integrantes das equipes! Todas as tarefas realizadas traziam aprendizado para o dia a 

dia. Aprendemos a nos comunicar melhor, confiar na equipe, ter equilíbrio emocional 

quando estamos sob pressão. O treinamento foi excelente! Quero participar 

novamente no próximo. 
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N. Assunto Detalhamento 

07 
Plano de Ação – 

Planejamento Estratégico 

� Márcia conduziu o Plano de Ação, Aumentar o percentual de participantes/Adesão: 

 

� Aumentar a Adesão nas regionais: 

� Estreitar relações com ABRH (regional e estadual), MCE. 

� Estreitar relações com sindicatos patronais (Metalúrgicos, Saúde, Químicos, Cerâmica, 

Plásticos), associações. 

� Estreitar relações com ACIC. 

� Preparar materiais para uso/apresentação (informativo, folder, pastinhas, vídeo, equipe 

de melhorias). 

� Realizar workshop CCQ para coordenadores e gerentes. 

� Divulgar Programa CCQ - Radio Som Maior. 

� Divulgar Programa CCQ - Via Jornal/revista ACIC. 

� Organizar mala direta com temas definidos mensalmente. 

� Melhorar/padronizar as formas de receber e dar feedbacks às empresas interessadas 

em participar do Núcleo CCQ. 

 

� Reter empresas no Núcleo: 

� Aprimorar as divulgações internas (encaminhamento de atas, divulgação de ações 

semanais, murais, integração, definições de reuniões e demais eventos). 

� Apresentar ações de melhorias referente a pesquisa de opinião aplicada em 2014. 

� Realizar pesquisa de opinião anual. 

� Divulgar opinião dos diretores sobre o Programa CCQ na sua empresa. 

 

� Desenvolver todas as partes interessadas: 

� Realizar TEAL in company.  

� Capacitar coordenadores CCQ. 

� Agendar capacitação com Ruarinho. 

� Realizar Mostra Regional ou Workshop com salas temáticas para debates. 

� Levantar tendências de mercado sobre formas de realização de capacitações e 

treinamentos. 

� Verificar treinamentos realizados pelos demais regionais. 

 

13 Lembretes 
� Próxima Reunião Estadual – 21/05 – Hospital São José 

� Próxima Reunião Regional – 11/06 – Ceusa  

14 Avaliação da Reunião 

� A pauta foi seguida dentro do cronograma estimado, reunião bem produtiva e com 

bastante atividade para o ano de 2015. Márcia solicitou comprometimento de todos 

nas pequenas pendências e respostas nos e-mails encaminhados. 
 

 

 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  
� Participar da Reunião do Sidceram para 

estreitamento de relação com o Núcleo.  

� Márcia, Andreia, 

Luan, Ederson e 

Geani 

30/06  

02  �  �    

03  �  �    

04  �  �    

05  �  �    
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Anexo 01 – Acompanhamento de Indicadores Núcleo (Frequência nas Reuniões) 

 

 

Anexo 02 – Fotos dos Participantes 
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Anexo 03 – Planejamento de Reuniões/Eventos Ano 2015 – regional sul 

Mês/ Local Boa Prática 
Prática de 

coordenação 
Brinde Temas para Discussão 

12 de Fevereiro 

Anjo 
----- ----- HSJ 

Treinamento de Líderes/ 
Supervisores - TEAL 

19 de Março 

TEAL para Líderes 
----- ----- ----- ----- 

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 Colorminas 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 

 

 


