
 

XXII ENCONTRO NACIONAL DA UNATAQ-BRASIL 

IV FÓRUM DE GESTORES DE TAQUIGRAFIA 

XXV CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE 

09 a 11 de novembro – Recife/PE 
 

 

 

CRONOGRAMA DO ENCONTRO UNATAQ – 2022 
 ATIVIDA

DES 
DATAS 

1 Inscrição XXV Conferência UNALE: hotsite https://unale2022.com.br/ 
 
 

Abertura de 60 vagas presenciais para taquígrafos profissionais – vinculados a órgãos 
públicos e membros FIAT. 
Vagas irrestritas na modalidade virtual para todos os taquígrafos profissionais 
vinculados ou não a órgãos públicos, assim como estudantes. 

Validação junto à UNATAQ é necessária para fazer o credenciamento na XXV CNLE. 

 

 

 

 
 

de 7/10/2022 
até 30/10/2022 

2 Validação UNATAQ 

Envio de e-mail para unataq.br@gmail.com, sob assunto “ENCONTRO 2022 – 
VALIDAÇÃO”, informando nome, cargo, órgão e local do profissional inscrito (e de 
seu eventual acompanhante), anexando cópia da inscrição na UNALE e comprovante 
de pagamento da inscrição Unataq. 

O estudante deverá informar nome completo e professor e/ou instituição de 
Taquigrafia que estuda. 

 

 

 
de 10/10/2022 

até 30/10/2022 

3 Taxa de participação (prazo 1): R$ 60,00 

Pagamento via depósito bancário na conta de Jacqueline Santana do Rosário, CPF 
105.742.008-51: 

Banco Nubank (0260): agência 0001, C/C 28999848-3. 
Para PIX, acesse: https://nubank.com.br/pagar/h9kfc/ql1XXQiCxX 
 

 

 

de 10/10/2022 
até 30/10/2022 

4 Desistência da inscrição: devolução integral de taxa de participação paga. 

O depósito será feito até cinco dias úteis após a desistência na mesma conta 
depositante. 

 
até 20/10/2022 

5 Desistência da inscrição: devolução de 50% da taxa de participação paga. 

Em razão de despesas assumidas com o Encontro, a UNATAQ se reserva ao direito   
de reter 50% do valor depositado. O depósito será feito até cinco dias úteis após 
Encontro na mesma conta depositante. 

 

 

de 21/10/2022 

até 31/10/2022 

6 Taxa de participação (prazo 2): R$ 80,00 

Pagamento via depósito bancário conforme acima. 

Eventual depósito equivocado no valor de R$ 60,00 deverá ser complementado por 
novo depósito com a diferença. 

 
 

de 31/10/2022 
até 08/11/2022 

7 Taxa de participação (prazo 3): R$ 100,00 

 Eventual depósito com valor equivocado a menor deverá ser complementado por     
novo depósito com a diferença. 

 
 

09/11/2022 

8 XXII Encontro Anual da União Nacional dos Taquígrafos Parlamentares e Judiciários 
do Brasil – IV Fórum de Gestores de Taquigrafia 

09/11/2022 a 
11/11/2022 
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