
                                                
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO

SERVIDORA: Jacqueline Santana do Rosário

EVENTO: XXI Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e
Judiciária  -  ETAQ e  XXIV  Conferência  da  União  Nacional  dos
Legisladores e Legislativos Estaduais – Unale.

PERÍODO/LOCAL: 24 a 26 de novembro de 2021. Campo Grande/
MS.

DESCRIÇÃO:

Este relato descreve minha experiência como participante do  XXI
Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária - ETAQ
realizado de 24 a 26 de novembro de 2021, que teve como tema
central  “Taquigrafia  em  Tempos  de  Pandemia”  (cronograma  de
atividades encontra-se em anexo).

A  abertura  do  Encontro  da  Unataq  se  deu  com  a  palestra
“Resiliência e necessidade de adaptação diante de um mundo em
pandemia”,  ministrada  de  forma  presencial  pela  pedagoga,  líder
coach e consultora em projetos de tecnologia social  para gestão
pública,  empresas  privadas  e  terceiro  setor:  Helaine  Bitencourt
Coimbra.  Em sua palestra  relatou as diferenças entre pressão e
estresse, distinguindo os fatores externos – não controláveis – dos
internos, que são nossas respostas – por isso, controláveis. 

Palestraram virtualmente  os  taquígrafos  argentinos,  membros  da
Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios (AATP), Jorge
Bravo e  Patrícia López sobre o tema “O presente e o  futuro  da
Taquigrafia” e “Taquigrafia Digital”. Jorge Bravo dissertou sobre o
presente  e  o  futuro  da  profissão  e  do  andar  pari  passu da
Taquigrafia com a tecnologia a fim de que se aprimore os serviços
com velocidade e manutenção da técnica de escrita; revisão textual
e gramatical; fé pública e transparência ativa, garantindo acesso à
informação  de  qualidade.  Patrícia  López  explanou  sobre  a
“Taquigrafia  Digital”  por  meio  de  um  programa  de  utilização  de
taquigramas (sinais  predefinidos)  através  do  tablet,  divulgando  o



                                                
uso de mais uma ferramenta tecnológica para aprimoramento dos
trabalhos.  Complementando  a  fala  dos  oradores,  tivemos  a
presença  de  Nina  Rosa,  taquígrafa  brasileira  aposentada,
corroborando com a temática inovação e necessidade da tecnologia
para maior produtividade. 

Em seguida,  houve a palestra:  “As nuances da oralidade para a
escrita:  Linguagem  Binária”.  A  Profa.  Dra.  Rosemeire  Farias
abordou a diferença da linguagem oral para a linguagem escrita. Na
primeira,  os  gestos,  expressões  faciais,  altura  do  tom  da  voz,
contribuem para a clareza da comunicação. Enquanto há uma maior
tolerância em relação à linguagem coloquial  do discurso oral;  na
linguagem  escrita,  faz-se  necessário  um  rigor  gramatical  e
exigência de cumprimento da norma culta. É aí que é relevante o
trabalho do taquígrafo: saber transpor a linguagem verbal oral para
a  linguagem  verbal  escrita.  Falou  também  sobre  a  linguagem
binária, o que causou um bom debate, com posições contra e a
favor.

Em razão da parceria e apoio à Unataq, bem como da luta em prol
do servidor público, foi prestada homenagem, por meio de placa de
honraria, ao presidente da Federação Nacional dos Servidores dos
Poderes  Legislativos  Federal,  Estaduais  e  do  Distrito  Federal
(Fenale), José Eduardo Rangel. 

Foi  entregue  a  placa  de  honra  ao  mérito  ao  Sr.  Vladimir
Nepomuceno pela luta em defesa do serviço público. Vladimir é um
dos grandes nomes de destaque no cenário nacional no combate à
PEC 32  e  suas  consequências  ao  serviço  público,  temática  que
abordou de forma virtual ao receber a homenagem. 

O palestrante Daniel dos Santos Sousa tratou sobre “Aplicação da
análise diplomática às notas taquigráficas”. Para tanto, apresentou
seu Trabalho de Conclusão de Curso –  TCC,  na graduação em
Arquivologia.  A  sua  pesquisa  foi  norteada  nos  elementos
constituintes  das  notas  taquigráficas,  verificando  que  ela  é  uma
fonte de informação jurídica e comprobatória. 

Com o tema “Planejamento e Gestão Estratégica: a necessidade de
reinventar  e  ressignificar  os  serviços  de  Taquigrafia”,  foram



                                                
encerradas as palestras do dia 24, sob o comando de Mirela Novais
del  Nero  de  Araújo.  A  explanação  trouxe  a  importância  do
planejamento estratégico para o crescimento da instituição; a maior
eficiência da gestão e efetividade dos resultados; a necessidade de
dinamizar  e  aumentar  a  qualidade  do  serviço;  e  a  criação  e
execução  de  novos  projetos.  Foram  explanadas  as  etapas  do
planejamento estratégico, sendo mais relevante o levantamento dos
pontos fracos e fortes do setor. A partir desse mapeamento que são
tomadas as decisões para solucionar os problemas e potencializar
as virtudes organizacionais. 

Foi  celebrada  a  entrega  do  Prêmio  Carlos  Benedicto  de  Mérito
Taquigráfico,  concedido  aos  grandes  nomes  da  Taquigrafia
Nacional, ao Professor Waldir Cury. Waldir é um dos destaques da
Taquigrafia, tendo sido aprovado em seu primeiro concurso no ano
de 1966. 

No dia 25, a programação do evento foi restrita à Unale, que trouxe
importantes  debates  dirigidos  por  personalidades  de  renome
mundial. 

No segundo dia de evento simultâneo, 26 de novembro de 2021,
ocorreu o III Fórum de Gestores de Taquigrafia, com a explanação
da dinâmica de trabalho dos setores de Taquigrafia ante à nova
realidade.  A  meu  ver,  um  dos  momentos  mais  importantes  do
evento,  onde  foi  discutido  de  fato  as  principais  questões  que
envolvem o dia a dia da Taquigrafia.

De forma virtual, houve a participação de mais um colega argentino,
o  taquígrafo  Victor  González.  O  hermano  foi  responsável  pela
palestra “El rol del Taquígrafo en los Parlamentos en la Argentina”,
abordando  como  é  o  trabalho  da  taquigrafia  nos  parlamentos
daquele país. 

Ainda  ocorreu  a  palestra  de  Raquel  Cristina  Rüdiger  Dornelles,
intitulada “Implicações da ausência do taquígrafo em Plenário”. A
conferente  declarou  que  o  espaço  da  Taquigrafia  é  demarcado
historicamente em Plenário e com funções definidas em legislação
para cumprir  a produção das notas taquigráficas. Fez ainda uma
analogia  entre  tradutor  e  taquígrafo  e,  assim,  reconhece  o



                                                
taquígrafo como o embaixador semiótico do Parlamento, ou seja, o
profissional responsável por compreender o propósito comunicativo
do autor e interpretá-lo para o ambiente linguístico da comunidade-
alvo. 

Por  fazer  parte  da  diretoria  da  Unataq  como diretora  financeira,
apresentei a prestação de contas do biênio 2020/2021.

Por fim, foi eleita a Diretoria da Unataq para o biênio 2022/2023,
sendo  a  presidente  Marilanja  dos  Santos  Pereira  (Assembleia
Legislativa  do  Estado  da  Bahia),  reeleita.  Constituindo  ainda  a
equipe,  estão:  Rafaela  Araújo  Castelo  Branco  Véras  (Câmara
Municipal  de  Salvador),  no  cargo  de  vice-presidente;  Jacqueline
Santana do Rosário (Tribunal de Contas do Estado da Bahia), no
cargo  do  diretora  financeira;  Mirela  Novais  del  Nero  de  Araújo
(Assembleia Legislativa do Estado da Bahia), no cargo de diretora
de  comunicação;  Edilene  Oliveira  de  Souza  Meyer  (Câmara
Municipal de Rio Branco), no cargo de primeira secretária; e Raquel
Cristina  Rüdiger  Dornelles  (Assembleia  Legislativa  do  Espírito
Santos),  no  cargo  de  segunda  secretária.  Na  composição  de
Delegados  da  Federação  Iberoamericana  de  Associações  de
Taquigrafia (FIAT):  Marlúcia Fernandes da Silva Santos (Câmara
dos  Deputados  –  DF),  Marcius  de  Oliveira  Fernandes  (Câmara
Municipal  de  Aracaju),  e  Alexandre  Augusto  Liceski  da  Fonseca
(Câmara Municipal de São Paulo). 

Encerrando  o  evento,  a  Diretoria  comprometeu-se  a  continuar
desenvolvendo  o  trabalho  de  divulgação,  capacitação  e
aprimoramento da profissão, além de manter a parceria de sucesso
entre as entidades Unale e Unataq, que anualmente proporciona
um  importante  momento  de  troca  de  experiências,  expertises,
intercâmbio de pessoas e de soluções para problemáticas comuns
do meio profissional do taquígrafo, o que leva a melhor prestação
do  serviço  público  e,  consequentemente,  o  fortalecimento  do
Parlamento e do Judiciário a serviço do cidadão.



                                                
PROGRAMAÇÃO:

24 DE NOVEMBRO | QUARTA-FEIRA

8h30– Credenciamento 

09h – Abertura ofciaa do  X XI Encontro Nacionaa de Taquigrafa  Paraamentar e Judiciária. 

09h05 – Saudação de boas-vindas.

09h10 – Apresentação das deaegações.

09h30 –  Paaestra: Resiliência e necessidade de adaptação diante de um mundo em pandemia.
Helaine Bitencourt Coimbra. 

10h30  –   Paaestra:  O presente e o Futuro da Taquigrafa:  Taquigrafa Digital. Jorge Bravo e
Patrícia López.

COFFE-BREAK

11h15  –   Paaestra:  As nuances  da oralidade para a escrita.  Linguagem Binária.  Profa.  Dra.
Rosemeire Farias. 

12h15 –  Espaço patrocinado – apresentação das empresas Kenta Informátca S.A. e Dígitro
Informátca S.A.

ALMOÇO

14h –  Paaca de honra ao mérito ao Sr.  Vaadimir Nepomuceno peaa auta em defesa do serviço
púbaico. As consequências da PEC 32 ao funcionalismo público. 

14h30  –   Paaestra: Planejamento  e  Gestão  Estratégica: a necessidade  de  reinventar  e
ressignifcar os serviços da Taquigrafa. Mirela Novais del Nero de Araújo.

15h –  Paaestra:  A aplicação da análise diplomátca às notas taquigráfcas.  Daniel dos Santos
Sousa.

                                                                         

COFFE-BREAK

16h – III Fórum dos Gestores – Expaanação dos métodos  tecnoaógicos usados em cada órgão e
dinâmica do trabaaho dos setores de Taquigrafa ante a nova reaaidade. 

17h30 – Entrega do  Prêmio Caraos Benedicto de Mérito Taquigráfco. Prof. Waldir Cury.

– Encaminhamentos fnaiss entrega de brindes e encerramento das atvidades do dia. 

19h30 – Início da Soaenidade de Abertura da  X XIV Conferência da Unaae.

25 DE NOVEMBRO | QUINTA-FEIRA

08h–18h –  PROGRAMAÇÃO UNALE

21h – Jantar de confraternização - UNALE



                                                
26 DE NOVEMBRO | SEXTA-FEIRA

09h –  Paaestra: "El rol del Taquígrafo en los Parlamentos en la Argentna”. Victor González.

9h30 – Palestra:  Implicações da ausência do taquígrafo em Plenário. Raquel Cristna Rüdiger
Dornelles.

10h – Ações da Unataq/apresentação do Censo de taquígrafos.

10h40 – Carta de Campo Grande 2021 – leitura e deliberação.

11h – Prestação de Contas.

11h40  – Entrega dos certicados e encerramento do XXI Encontro Nacional  da UNATAQ-
Brasil


