
 

 
Harvard Business Review - Brasil 
“As lições do coronavírus para a experiência do funcionário”, por Lucas Prado, 
cientista de dados e co-fundador da Meryt.  
Clique aqui para ler.  

http://bit.ly/ArtigoHBRBR24


 
 Government News 
“Cinco etapas para melhorar o letramento em dados no serviço público australiano”. O 
texto remete a um guia disponibilizado pelo governo para impulsionar a tomada de 
decisões com base em dados  e aumentar a eficiência do serviço público australiano.  
Clique aqui para ler. 

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“O Novo Código da Cultura - Vida ou Morte na Era Exponencial, com José Salibi, no 
dia  23 de setembro, de 11h às 12h. José Salibi é coautor de Gestão do Amanhã, o 
best-seller que mudou a maneira de pensar sobre gestão no Brasil. Seu nome é 
imediatamente associado à introdução no Brasil dos principais conceitos da Gestão 
Contemporânea nos últimos 25 anos.  
Clique aqui para se inscrever. 

 
Apolitical 
“Como usar insights comportamentais para engajamento público”. Treinamento gratuito 
com duração de 5 semanas, exclusivamente destinado para funcionários públicos e 

formuladores de políticas. Inscrições abertas até 25 de setembro.  
Clique aqui para se inscrever 
École Nationale d’Administration - ENA (França) 
“Programas internacionais de curta duração - PIC “ O Programa é destinado a altas 
lideranças do setor público e conta com bolsas oferecidas pela Embaixada da França. 
Os cursos são ofertados em inglês.   
Clique aqui para mais informações   

http://bit.ly/ArtigoGN24
http://bit.ly/Frontend24
http://bit.ly/CursoApolitical24
http://bit.ly/CursoENA24


 
Institute for the Future 
“IFTF Foresight Talks: How to Future: A Practical, Tactical Guide to Foresight”, quarta-
feira, 30 de setembro, às 13h (horário de Brasília), O evento reunirá futuristas e 
professores renomados. 
Clique aqui para se inscrever.   
  
INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(Portugal)  
“11.º Congresso Nacional da Administração Pública”. A programação em formato virtual 
será consagrado ao tema "Competências Emergentes". O evento  acontecerá no 
período de 23 a 25 de setembro.   
Clique aqui para se inscrever. 
  
  
1001 Stories - The now fest 
“Festival O Agora!”, 3 dias dedicados a olhar para o mundo através das lentes da ciência 
comportamental, dados, psicologia social e cultura. Evento aberto, de 24 a 26 de 
setembro, com início sempre às 05h00 (horário de Brasília). . 
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/CursoIFTF24
http://bit.ly/WebinarINA24
http://bit.ly/FestivalTNF24
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

