
 

 

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
Gostaríamos de saber a sua opinião sobre este boletim que fazemos especialmente 
para você.  A consulta leva menos de três minutos e será de grande valia para 
aperfeiçoarmos o Em Alta. Contamos com a sua ajuda até o dia 03/09 (quinta)!  Clique 

aqui para responder.   

http://bit.ly/consultaEmAlta
http://bit.ly/consultaEmAlta


 
Harvard Business Review 
“How to Reimagine the Second Half of Your Career”, por Jeff Gothelf, coach, consultor, 
palestrante sênior e co-autor do livro premiado “Lean UX” e do livro “Sense & 
Respond” da Harvard Business Review Press.  Clique aqui para ler. 

 
Nexo Jornal e República  
“Profissões: gestão pública”, série de entrevistas com profissionais da administração 
pública que ajudam a transformar a vida dos brasileiros. No link você poderá acessar 
conversas com diversos servidores, como a Vanessa Almeida, gerente de inovação 
digital no BNDES.  
Clique aqui para ler.  

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Versão mobile do InfoGOV”, plataforma online para análise de dados do governo;  a 
aplicação utiliza ferramentas de machine learning e big data, e usa técnicas de 
storytelling em estudos especiais.  
Clique aqui para saber mais. 

 

http://bit.ly/articlehbr21
http://bit.ly/interviewnexo21
http://bit.ly/appinfogov21


The Australia and New Zealand School of Government - ANZSOG 
“Reimagining government: Lead with humility”, com Sandra Parker, Fair Work 
Ombudsman, Peter Hughes, State Services Commissioner da Nova Zelândia e 
ANZSOG Chair, e Mary Wooldridge, ex-Ministra de Victoria para Saúde Mental, 
Assuntos Femininos e Serviços Comunitários. A conversa explora o que significa 
liderar com humildade e por que essa pode ser uma abordagem poderosa. 
Clique aqui para assistir. 

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Desafios e perspectivas para a Reforma Tributária no Brasil”, no dia 02/09 (quarta), 
às 11h, com Vanessa Canado, em Mestrado em Direito Tributário (2008) e Doutorado 
em Direito pela PUC/SP (2014). É Coordenadora da pós-graduação em Direito e do 
Núcleo de Tributação do Insper. Co-autora do livro Curso de Direito Tributário e 
Finanças Públicas (Ed. Saraiva), vencedor do Prêmio Jabuti em 2008 na categoria de 
Melhor Livro de Direito. Foi diretora do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) da Câmara 
dos Deputados até outubro de 2019 e desde então é Assessora Especial do Ministro 
de Estado da Economia.  
Clique aqui para se inscrever.   

 
Apolitical e República   
“Uma introdução ao Design Centrado no Ser Humano para servidores públicos”, no dia 
01/09 (terça), das 12h às 13h (horário de Brasília), com Stephane Vincent, cofundador 
do laboratório La 27e Région, um “action-tank” que testa novos métodos de inovação 
para a formulação de políticas públicas, e Virginia Hamilton, especialista experiente 
em políticas públicas e facilitação de processos usando Design Thinking para melhorar 
políticas públicas e o desenho de programas; ela também ensina Gov21, um programa 
para agentes de mudança no governo federal, para a Partnership for Public Service.  
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/videoanzsog21
http://bit.ly/frontendvanessa21
http://bit.ly/workshopapotical21
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

