
 
Harvard Kennedy School   
“How COVID-19 has changed public policy”. Do fim das políticas de austeridade ao 

preocupante aumento da digitalização compulsória, os professores da HKS veem um 

mundo mudado pela pandemia e opinam brevemente sobre os temas Liderança e 

Gestão Públicas, Economia, Assuntos Internacionais, Sociedade e Saúde, e 

Democracia . Clique aqui para ler.  

https://bit.ly/opinionhks15


 
Forbes 

“The Face Of Leadership Today”, por Farshad Asl, Diretor Regional da Bankers Life, 
fundador da Top Leaders Inc, certificado pela John Maxwell Coach, palestrante 
internacional e autor de best-sellers. Clique aqui para ler.  

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 

“Estratégias de Negociação e Gestão de Conflitos”, com o Prof. Ricardo Nuckel, 
negociador, mediador, consultor e professor palestrante (ENA França, ESSEC, 
SciencesPo Paris, ENAP, FDC, PUC-Rio etc.), especialista em negociações 
complexas multilaterais e nas dinâmicas do conflito e seus sistemas de gestão. 
Inscrições abertas nos dias 20 e 21/07. Aulas via Zoom de 04 a 07 de agosto, das 14h 
às 18h. Clique aqui para se inscrever. 

MIT Sloan Review Brasil 
“O futuro vem do futuro: O DNA de empreendedorismo inovador, inovação como 

processo contínuo, estratégia de país”, com Silvio Meira, fundador do Porto Digital, 

professor extraordinário do CESAR School, professor associado da Escola de Direito 

do Rio de Janeiro da FGV e professor emérito do Centro de Informática da UFPE, 

além de membro dos conselhos de administração e sócio de diversas empresas. 

Clique aqui para ouvir.  

https://bit.ly/articleforbes15
https://bit.ly/cursonuckel15
https://bit.ly/podcastmit15


Columbia Global Centers, Columbia University 
“Talking with Data: Why is it Crucial in the COVID-19 Era?”, no dia 21 de julho (terça), 
às 11h (horário de Brasília), com Corinne Thompson, Epidemiologista, do 
Departamento de Saúde e Higiene Mental de Nova York; Matthew Montesano, 
Especialista em Comunicação de Dados, Departamento de Saúde e Higiene Mental de 
NY; Jorge Kalil, Professor de Imunologia Clínica da Faculdade de Medicina da USP e 
Diretor de Alergia do Instituto do Coração, e Banu Çakır, Professor de Saúde Pública 
da Faculdade de Medicina da Universidade Hacettepe. Clique aqui para se inscrever. 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Saúde e prosperidade em tempos de Covid: as reformas necessárias para um 
Estado que cumpre o seu papel”, no dia 22 de julho (quarta), às 19h, com Ruth 
Richardson, Ministra da Economia da Nova Zelândia entre 1990 e 1993, 
período em que a economia daquele país enfrentou e superou uma profunda 
recessão econômica. Depois das medidas propostas por Ruth, a Nova Zelândia 
saiu da crise e registrou a maior taxa de crescimento dos países que fazem 
parte da OCDE. Ruth Richardson é também reconhecida por ter elaborado a 
Lei de Responsabilidade Fiscal neozelandesa, uma das mais respeitadas no 
mundo.  Clique aqui para se 

inscrever.  

Apolitical  
“Rebuilding trust in government in painful and turbulent times: Perspectives from the 
US and global discussion”, no dia 23 de julho (quinta), às 13h (horário de Brasília), 
com Sandra Archibald, reitora emérita da Evans School da University of Washington, 
Dean Trevor Brown, do Glenn College da Ohio State University, Kathryn Newcomer, 

https://bit.ly/webinarcolumbia15
https://bit.ly/frontendruth15
https://bit.ly/frontendruth15


professora da Escola Trachtenberg da George Washington University e Dean Roland 
Anglin, da Faculdade de Assuntos Urbanos da Cleveland State University. 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/webinarapolitical15
https://bit.ly/webinarapolitical15
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

