
 

 
Entrepreneur 
“Don't Get Disrupted! How to Protect Yourself From Your Competition”, por Hamza 
Mudassir, autor com 15 anos de experiência em liderança em tecnologia na Ásia e na 
Europa, e co-fundador da empresa de consultoria em tecnologia platypodes.io.  
Clique aqui para ler.    

http://platypodes.io/
http://bit.ly/articleentrepreneur26


 
MIT Technology Review/myNoise.net 
“People who really miss the office are listening to its sounds at home”. A MIT 
Technology Review recomenda o Calm Office, da myNoise.net, para quem sente 
saudades do background noise.  
Clique aqui para acessar.   

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Escutatória, Foco e Argumentação”, Como ter uma comunicação empática e assertiva 
para conseguir um melhor engajamento em negociações difíceis? com Thomas Brieu, 
professor com 12 anos de experiência em treinamentos e palestras de comunicação e 
liderança para mais de 20 instituições governamentais e empresas no Brasil e na 
França. Sócio-fundador e diretor da Do It, premiada consultoria empresarial. Datas: 16, 
19, 21 e 23/10(segunda, quarta e sextas), das 9 às 11h, via zoom e google classroom. 
Carga Horária: 8h ao vivo e 6h para atividades assíncronas.  
Clique aqui para se inscrever. 

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Capacitação para Chefes de Assessorias Parlamentares”, curso direcionado a esse 
público-alvo com os professores Francisco Gaetani, Marcelo Varella, Rodrigo Lamego, 
Ricardo Volpe, Antonio Leonel e Natasha Gil.Aulas: 23/10 a 27/11, segundas e sextas-
feiras, das 9h às 11 (via Zoom).   
Clique aqui para se inscrever.   

http://bit.ly/playlistMIT26
http://bit.ly/cursoBrieu26
http://bit.ly/cursoaspar26


 
Inc.  
“I Don't Believe in Motivation. Here's Why”, por Raj Jana, fundador da JavaPresse 
Coffee Company, uma marca de estilo de vida com a missão de transformar rituais 

comuns de café em experiências diárias extraordinárias. Clique aqui para ler.   

 
Singularity University 
“Unlearn to navigate a radically changing world”, com Barry O’Reilly, autor do best-
seller “Unlearn: Let Go of Past Success to Achieve Extraordinary Results”, em 
conversa com Kris Østergaard, co-fundador da SingularityU Nordic e autor de 
Transforming Legacy Organizations.  
Clique aqui para se escutar.   

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“O avanço dos órgãos de controle e seu impacto nas decisões governamentais”, no 
dia 07/10 (quarta), às 11h, com Francisco Gaetani, Doutor em Administração Pública e 
Mestre em Administração Pública e Políticas Públicas pela LSE. Foi Secretário 
Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Secretário Executivo Adjunto do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e Presidente da Enap. 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.   

http://bit.ly/articleinc26
http://bit.ly/podcastsingularity26
http://bit.ly/frontendGaetani26
http://bit.ly/frontendGaetani26


 
Sugestão, comentário, dúvida ou pedido de não-recebimento? Fale conosco pelo e-mail 

altosexecutivos@enap.gov.br  
 

mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

