
 

 
Harvard Business Review 
“Assumindo uma função de liderança? Esteja pronto para contar sua história”. por 
David M. Sluss, professor adjunto de comportamento organizacional na Georgia 

Tech’s Scheller College of Business.  Clique aqui para ler.   

http://bit.ly/articleharvard20


 
MIT Sloan Management Review 
“Quando a liderança é naufrágio”, por Cassio Pantaleoni, Diretor Geral da SAS Brasil, 
vencedor dos prêmios SAS CEO Award of Excellence em 2017, Top 3 IT Executive do 
ano em 2019 e 2020 e Oracle Paradigm Breaker do ano em 2001, escritor e 
colaborador da Época Negócios, MIT Sloan Review Brasil e HSM Brasil. Clique aqui 

para ler.   

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“#SuperaCovid”. A Enap quer apoiar seu órgão ou entidade a desenvolver soluções 
para desafios relacionados à mitigação dos efeitos da pandemia de Covid19. Estimule 
sua equipe a participar da #SuperaCovid - Chamada de Projetos de transformação em 

governo. Submeta seu projeto até 30 de agosto! Clique aqui para saber mais.  

 
TED 
“Quem é você, de verdade? O enigma da personalidade”, com Brian Little, professor 
de Cambridge e autor de “Who Are You, Really? The Surprising Puzzle of Personality”. 
Legendas em português. Clique aqui para assistir. 

http://bit.ly/articleMIT20
http://bit.ly/articleMIT20
http://bit.ly/chamadadeprojetosenap20
http://bit.ly/videoTED20


 
Enap e Embaixada da França  
“As transformações do nacionalismo contemporâneo”, no dia 26/08 (quarta), às 11h, 
com Alain Dieckhoff, professor e pesquisador do Centro de Estudos Internacionais da 
Sciences Po, Paris, e membro internacional da Academia de Ciências Sociais do 
Canadá. Clique aqui para se inscrever. 

 
O’Neill School of Public and Environmental Affairs 
“Pivot with Courage: Transformative leadership training in partnership with Consulus”, 
no dia 27/08 (quinta), às 10h (horário de Brasília). Os participantes da sessão 
mergulharão no modelo de “liderança holística” e começarão a aprender como podem 
liderar com maior convicção, pensamento claro e melhor comunicação. Clique aqui para 

se inscrever.  

 
Escola de Governo e Gestão de Niterói e República  
“Gestão de Pessoas no Setor Público: Liderança, diversidade e engajamento”, no dia 
27/08 (quinta), às 10h, com Aleksandra Santos,  Secretária de Gestão de Pessoas do 
TRT - 10ª Região, Fernanda Neves, Subsecretária de Gestão de Pessoas de Belo 
Horizonte/MG, e Jorge Amaro, ex-Secretário Municipal de Meio Ambiente de 
Mostardas/RS. 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  
  

http://bit.ly/frontendalain20
http://bit.ly/webinaroneill20
http://bit.ly/webinaroneill20
http://bit.ly/webinarniteroi20
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br


 

 


