
 
 

 
IPEA 
“O Carrossel Burocrático nos Cargos de Confiança: análise de sobrevivência dos 
cargos de direção e assessoramento superior do executivo federal brasileiro (1999-
2017)”. Elaborado por Felix Lopes, Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA,  e 
Thiago Silva, Professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, o documento 
examina como a permanência dos ocupantes nos cargos comissionados federais se 
relaciona com as características institucionais do sistema político-administrativo 
brasileiro, influi sobre a qualidade das políticas públicas e afeta as capacidades de 
planejamento do Estado.   



Clique aqui para ler. 

 
 
 INSEAD  
“Leadership in Wicked Times”, por Natalia Karelaia e Ludo Van der Heyden. No texto, 
as autoras exploram um método para a tomada de decisões e descrevem 
comportamentos de liderança específicos que os líderes podem adotar para lidar de 
maneira eficaz com problemas complexos.  
Clique aqui para ler.   

 
 
Folha Vitória 
“Liderança com propósito – O papel de transformação”. por Roberta Kato. No texto, ao 
responder a pergunta “Porque você faz o que você faz?”, a autora trata do propósito 
da liderança e aponta que as organizações buscam cada vez mais líderes capazes de 
disseminar o propósito para as suas equipes e as orientar para a construção de valor.  
Clique aqui para ler. 

 
 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Política sem romance: a ciência por trás das escolhas públicas”, dia 21/10, das 19h 
às 20h, com Adriano Gianturco, autor do manual “A Ciência da Política”, coordenador 
do curso de Relações Internacionais e professor de Ciência Política do IBMEC-MG.  
Clique aqui para se inscrever.   

http://bit.ly/ArtigoIPEA28
https://knowledge.insead.edu/users/nataliakarelaia
https://knowledge.insead.edu/users/ludova
http://bit.ly/ArtigoINSEAD28
http://bit.ly/ArtigoINSEAD28
http://bit.ly/ArtigoFV28
http://bit.ly/ArtigoFV28
http://bit.ly/FronTend28


 

Enap/Georgetown University 
“Inovação, Liderança e Governança Digital (ILG)”. Curso realizado em parceria com a 
Georgetown University e a Microsoft, exclusivamente para Altos Executivos. Visa 
oferecer aos gestores públicos parâmetros analíticos e ferramentas para formulação e 
implementação de políticas públicas inovadoras ao mesmo tempo em que trata do 
desenvolvimento de competências de liderança. Ofertado em formato de sessões 
interativas, totalmente em inglês, sem tradução.  
Clique aqui para mais informações. 
 

LinkedIn Learning 
“Domine as Competências Pessoais mais requisitadas no Mercado de Trabalho”. 
Sequência de cursos gratuitos, em formato de 10 vídeos que compõem uma rota de 
aprendizagem com 8h 44m de duração e permitem a certificação ao final. Porque 
sempre há algo a aprender!  
Clique aqui para mais informações. 

 
 
NEXO 
“Modernização do Estado e o valor da gestão pública”, dia 22 de outubro, quinta-feira, 
às 17h. O evento é parte do programa do Festival NEXO+Políticas Públicas.   
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/CursoGeorgetown28
http://bit.ly/CursoGeorgetown28
http://bit.ly/CursoLinkedIN28
http://bit.ly/CursoLinkedIN28
http://bit.ly/WebinarNexo28
http://bit.ly/WebinarNexo28
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br


 
 
 


