XIX ENCONTRO NACIONAL DE TAQUÍGRAFOS
Unataq-BR
De 9 a 11 de maio de 2018, no Centro de Eventos da FAURGS, em
Gramado, Rio Grande do Sul, realizou-se a XXII Conferência Nacional
dos Legislativos Estaduais e, sob a coordenação da União Nacional
dos Taquígrafos do Brasil – UNATAQ, ocorreu o XIX Encontro Nacional
de Taquígrafos Parlamentares e Judiciários. O referido evento reuniu
taquígrafos de todo o país e versou sobre o tema “TAQUIGRAFIA 4.0:
INTEGRANDO INTELIGÊNCIA REAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL”.
Também contou com a presença de cinco colegas taquígrafos da
Argentina e do Uruguai.
Na abertura, a Presidente da UNATAQ para o biênio 2017-2019,
Adriana Araújo Martins Melo (Superior Tribunal de Justiça), agradeceu
a participação dos presentes e a colaboração da Diretoria para a
realização do encontro. Em seguida, saudou os participantes e
solicitou que se fizesse rápida apresentação das delegações.
Em seguida, foi realizada a primeira palestra: PANORAMA LATINOAMERICANO,
no qual o
Presidente
da
FIAT
(Federação
Iberoamericana de Associações de Taquigrafia), Víctor González,
apresentou um robusto relatório sobre os serviços de taquigrafia e
transcrição em toda a América. Ao final, convidou os presentes a
comparecer à reunião da FIAT, que ocorrerá em novembro de 2018,
na Argentina, em cidade ainda a ser confirmada.
Logo depois, ocorreu a mesa redonda REALIDADES REGIONAIS, com
destaque para a Diretora do Setor de Taquigrafia da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul, Cármen Lúcia da Silveira Nunes,
que apresentou o cenário atual daquele setor, especialmente no que
se refere à experiência do uso de ferramenta de transcrição
automática de texto.
Alexandre A. Liceski da Fonseca, diretor da Secretária de Registro
Parlamentar e Revisão da Câmara Municipal de São Paulo, apresentou
o painel INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO REGISTRO
TAQUIGRÁFICO, trazendo reflexões quanto às perspectivas do futuro
da atividade do taquígrafo em relação ao rápido desenvolvimento
dessa tecnologia.
Em seguida, ocorreu o 1º Fórum de Diretores de Taquigrafia, com a
participação de Adriana Melo (STJ), Lúcia Joia (CM Rio de Janeiro),

Emília Liem (ALESP), Adriana Ferreira (CD), Kalia Farina (TJMT),
Ester Coelho (CM Salvador), Marilanja Pereira (ALBA), Jacqueline
Rosário (TCE-BA), Marcius Fernandes (CM Aracaju) e Cármen Lúcia
Nunes (ALRS), no qual todos relataram o quadro atual de suas
atividades.
Logo depois, Ester Coelho, da Câmara Municipal de Salvador, relatou
o histórico do planejamento para a realização do concurso público
para o cargo de taquígrafo daquela Casa Legislativa.
Em seguida, ocorreu o Painel MINISTRANDO TAQUIGRAFIA, em que a
taquígrafa Fatima Damasceno, da Assembleia Legislativa do Piauí,
apresentou histórico da sua experiência em ministrar aulas de
taquigrafia na Escola do Legislativo daquele Legislativo.
Adriana Ferreira, Diretora do Departamento de Taquigrafia da
Câmara dos Deputados, no painel REESTRUTURAÇÃO DO DETAQ,
apresentou mudanças que se fizeram necessárias nos processos de
trabalho daquela Casa Legislativa.
Foi instituído o PRÊMIO CARLOS BENEDICTO, destinado a
homenagear grandes nomes da Taquigrafia nacional, seguindo-se
apresentação de histórico de vida e de atuação profissional de Carlos
Benedicto Cunha de Menezes. Foram agraciados com a primeira
edição da honraria os colegas PAULO XAVIER e NINA ROSA.
Aos presentes foram apresentadas mensagens recebidas de colegas
taquígrafos de vários países, como Espanha, Argentina, Porto Rico,
Canadá e Japão.
Por fim, informou-se que a complementação do Censo 2016-2017
não avançou devido às poucas respostas recebidas dos órgãos que
não tinham preenchido o questionário.
Encerrando o encontro, a Diretoria fez a prestação de contas do
primeiro ano da gestão, que foi aprovada por aclamação.

