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Apolitical 
“Covid-19: Key takeaways for digital teams”, por David Eaves, professor da Harvard 
Kennedy School. Clique aqui para ler.  

   
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Gestão de equipe em tempos de incerteza”, curso online de 8h, de  1 a 4 de junho, 
9h30-11h, com o Prof. Henrique Santana,  
bacharel em Psicologia, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e Mestre em Biologia 
Cultural pela Universidade Mayor, Chile  
e especialista na curva de maturidade da Sociedade Brasileira de Dinâmicas dos 
Grupos.  Clique aqui para se inscrever. 

   
TED Talks Daily  

https://bit.ly/apoliticaldigitalteams7
https://bit.ly/cursoenaphenrique7


“The anti-CEO playbook”, com Hamdi Ulukaya, proprietário, fundador, presidente e 
CEO da Chobani. Clique aqui para ouvir. 

  
Banco Mundial   
“A Economia nos Tempos de Covid-19: Relatório semestral sobre a região da América 
Latina e Caribe”. Clique aqui para ler.  

  
Columbia University 
“The Age of Sustainable Development ”, curso online com Jeffrey Sachs, diretor do 
The Earth Institute e professor de  
política e gestão de saúde da Columbia University (29h/aula, com deadlines flexíveis). 
Clique aqui para se inscrever. 

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Os desafios da legalidade na gestão pública em tempos de pandemia”, evento online 
no dia 27 de maio (quarta), 10h-11h, 
com Juliana de Palma, Professora de Direito na FGV Direito SP, Doutora e Mestre 
pela Faculdade de Direito da USP e  
Master of Laws (LL.M.) pela Yale Law School. Clique aqui para se inscrever. 

https://bit.ly/tedtalkhamai7
https://bit.ly/relatoriobancomundial
https://bit.ly/coursecolumbia7
https://bit.ly/ftlegalidadejuliana7


     
INA Portugal  
“Autoavaliação da Cultura de Inovação”, no dia 29 de maio (sexta), às 11h (horário de 
Brasília). 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/webinarina7
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

