
Exame  
“Um desapego para o futuro do trabalho e 4 aprendizados para hoje”, artigo com 
recomendações dos especialistas Sandro Magaldi, coautor do best-seller Gestão do 
Amanhã, Maira Habimorad, CEO do Utech, e Gustavo Caetano, CEO do Samba Tech. 
Clique aqui para ler. 

https://bit.ly/articleexame14


Instituto de Direito Público - IDP 
“Curso Prevenção e Gestão de Crises Institucionais”, com Prof. Dr. Rolando Garrido 
Quiroz/Chile, Doutor em Literatura, Especialista em Abordagem de Conflitos pela 
Pontifícia Universidad Javeriana, Colômbia. Especialista em Tratamento e Resolução 
de Conflitos pela The United Nations University. Minicurso gratuito com três aulas de 
cerca de 20 min cada. Clique aqui para se inscrever. 

HSM Management   
“Como cultivar uma cultura consciente”, e-book com conceitos valiosos sobre cultura 
organizacional e como cultivar lideranças e culturas conscientes. Clique aqui para 
acessar. 

TED 
“How the pandemic will shape the near future”, entrevista com Bill Gates, fundador e 
presidente não-executivo da Microsoft, realizada pelo head da TED, Chris 
Anderson.  Clique aqui para assistir. 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 

https://bit.ly/cursocrisesidp14
https://bit.ly/ebookhsm14
https://bit.ly/ebookhsm14
https://bit.ly/billgatested14


“Impacto positivo no centro da estratégia”, no dia 15 de julho (quarta), às 14h, com 
Andrea Alvares, vice-presidente de Marca, Inovação, Internacionalização e 
Sustentabilidade e membro do Comitê Executivo da Natura, e membro-fundadora do 
grupo Mulheres do Brasil. Andrea foi premiada como uma das mulheres mais 
influentes no Brasil pela Forbes e como uma das 10 principais lideranças femininas 
pelo Valor Econômico. Clique aqui para se inscrever. 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“2 em 1: desafios federativos + lançamento do programa Liderando para o 
Desenvolvimento”, no dia 15 de julho (quarta), às 9h, Com Leany Lemos, 
Coordenadora do Comitê de Dados do Governo do RS e ex-Secretária de 
Planejamento, Orçamento e Gestão do RS, e com Fabrício Santos, Presidente do 
Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD e 
Secretário de Planejamento e Gestão de AL. Clique aqui para se inscrever. 
 

 
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/frontendandrea14
https://bit.ly/cafecomdebate14
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

