
 

 

OCDE 
“Leadership for a high performing civil service”, por Daniel Gerson. Texto recém 
lançado da série Working Papers on Public Governance, traz recomendações para 
ajudar governos a adotar uma abordagem sistemática para o desenvolvimento e 

gestão de líderes da área pública.  
Clique aqui para ler. 

http://bit.ly/ArtOCDE27


 

 NEXO 
“O uso e o não uso de evidências pelos governos como decisão política”, por Janine 
Mello, Natália Massaco Koga, Pedro Palotti e Maurício Pinheiro. O texto discute o 

emprego de evidências em políticas públicas.  
Clique aqui para ler.   

 

 TEDx Talks 
“Como multiplicar seu tempo”.  Neste vídeo desafiador de 18 min e mais de 3 milhões 
de visualizações, Rory Vaden, autor de vários best sellers no assunto, mostra por que 
não se pode resolver os desafios de gerenciamento de tempo de hoje com as 
estratégias de gerenciamento de tempo do passado, e defende a ideia de que 
procrastinar propositalmente é a chave para ser capaz de multiplicar seu tempo. Um 

tema sempre atual.  
Clique aqui para assistir.  

 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Negociação: o que todo líder precisa saber para ampliar seu poder de influência”, no 
dia 14/10 (quarta), às 11h, com Ricardo Nuckel, negociador, mediador, consultor, 
professor e palestrante no setor público e privado. Trabalha com dinâmicas 
relacionais, orientando organizações na transformação de conflitos e em negociações 

tanto internas  quanto externas.  
Clique aqui para se inscrever. 

http://bit.ly/ArtigoNexo27
http://bit.ly/VideoTEDxTalks27
http://bit.ly/FronTend27


 

Insper e Enap 
“Gestão de Políticas com Base em Evidência”, com Ricardo Paes de Barros, professor 
do Insper, doutor em Economia pela Universidade de Chicago e pós-doutor pelo Centro 
de Pesquisa em Economia da Universidade de Chicago e pelo Centro de Crescimento 
Econômico da Universidade de Yale, e Laura Muller Machado, mestre em economia 
aplicada, professora e pesquisadora no Insper. Carga horária: 12h, Datas 4, 9, 11, 16, 
23 e 25/11, de 9h às 11h. Modalidade a distância, 30 vagas, Inscrições: de 12 a 23 de 
outubro. 
Clique aqui para se inscrever. 
  

Apolitical 
“How to Overcome Imposter Syndrome“. Workshop online grátis. Exclusivo para 
servidores públicos e formuladores de políticas. 13 de outubro, das 12h, horário de 
Brasília.  
Clique aqui para mais informações. 

 
Singularity University 
“How to innovate for an ethical future”, com Margarita Quihuis, co-diretora do 
Laboratório de Inovação da Paz da Stanford University, em conversa com Kris 
Østergaard sobre por que negócios e comércio estão intimamente relacionados ao 

conceito de paz e como inovar para um futuro ético.  
 Clique aqui para ouvir.  
 
 

 
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/CursoEvidencias27
http://bit.ly/CursoApolitical27
http://bit.ly/CursoApolitical27
http://bit.ly/PodcastSingularityU27
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

