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Harvard Business Review  
“Good Leadership Is About Communicating ‘Why’”, por Nancy Duarte, autora de best-
sellers e CEO da Duarte, Inc., a maior 
empresa de design do Vale do Silício. Clique aqui para ler. 

   
Institute for The Future e Coursera 
“Ready, Set, Future! Introduction to Futures Thinking”, curso online com início em maio 
(11h/aula - 7 dias para acesso gratuito)  
Clique aqui para acessar. 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/artigoharvard6
https://bit.ly/cursoiftf6


  
Fundação Dom Cabral  
“Diálogos FDC #29 - Uma conversa sobre propósito”, com Augusto Junior, diretor 
executivo do Instituto Anga e professor  
convidado da FDC. Clique aqui para ouvir. 

    
Revista Gama  
“Inovar por inovar já não basta”, com Rita McGrath, professora da Columbia University 
e uma das maiores especialistas  
em inovação do mundo. Clique aqui para ler. 

   
Edevo - Escola de Negócios, Inovação e Comportamento  
“Semana Soft Skills -Inteligência Emocional, Gestão do Tempo, Liderança, 
Autoconhecimento e Burnout ”, curso online  
para acesso flexível a partir de uma trilha de aulas e de sugestões de livros, vídeos e 
redes sociais. Clique aqui para acessar. 

https://bit.ly/podcastfdc6
https://bit.ly/entrevistarita6
https://bit.ly/cursosoftskills6


 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Covid 19: Como superar a pandemia e restaurar a Economia?”, evento online no dia 
20 de maio (quarta), 10h-11h, com 
Glen Weyl, economista e pesquisador da Microsoft Research New England e autor do 
livro “Mercados radicais:  
Reinventando o capitalismo e a democracia para uma sociedade justa”. Clique aqui para 

se inscrever.   

     
Columbia Global Centers e Fundação Lemann 
“O Futuro da Educação Pós-Pandemia: Competências Socioemocionais e Tecnologia”, 
no dia 20 de maio (quarta), às 18h,  
com a Sócia Fundadora e Chief Education no Camino Education, Letícia Lyle, e o 
Professor de Communications, Media and 
Learning Technology Design, Paulo Blikstein, e moderação de Denis Mizne, CEO na 
Fundação Lemann.  
Clique aqui para se inscrever. 
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EM ALTA é resultado de uma curadoria de conteúdos exclusivos produzida pela Coordenação-

Geral de Capacitação  
de Altos Executivos da Escola Nacional de Administração Pública.   

 
Sugestão, comentário, dúvida ou pedido de não-recebimento?  

Fale conosco pelo e-mail altosexecutivos@enap.gov.br 
 

https://bit.ly/FTGlen6
https://bit.ly/FTGlen6
https://bit.ly/columbiawebinareduc6
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

