
MIT Technology Review 
“Humanity is stuck in short-term thinking. Here’s how we escape”, por Richard Fisher, 
jornalista sênior da BBC em Londres e autor de livro sobre o pensamento de longo 
prazo publicado pela Wildfire / Headline.  
Clique aqui para ler. 

http://bit.ly/articlemit30


World Economic Forum   
“The Future of Jobs Report 2020”. O relatórios mapeia os empregos e habilidades do 
futuro, acompanhando o ritmo das mudanças. O objetivo é lançar luz sobre as 
interrupções relacionadas à pandemia em 2020, contextualizadas dentro de uma 
história mais longa de ciclos econômicos e as perspectivas esperadas para a adoção 
de tecnologia, empregos e habilidades nos próximos cinco anos.  
Clique aqui para acessar. 

Fundação Dom Cabral - FDC 
“Dilemas - Como mudar o rumo sem perder a rota”. Vídeo de quase 4 min, da com 
Mário Sergio Cortella, filósofo, professor da PUC-SP e professor convidado da FDC.  
Clique aqui para assistir.   

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Capacitação em Redes Sociais para Lideranças do Setor Público”,com Patricia 
Mesquita, Assessora da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do ME e com formação em Marketing de Conteúdo e Social 
Media Marketing; Ana Miguel Teixeira da Silva, especialista em Gestão da 
Comunicação Pública; e Patrícia de Paula Gomes, especialista em 
Comunicação com o Mercado. O curso ocorrerá nos dias 24 e 26/11 e 1 e 3/12, 
das 8h30 às 10h30, ao vivo no Zoom. Inscrições de 2 a 18/11. Clique aqui para se 

inscrever. 

http://bit.ly/reportwcf30
http://bit.ly/videocortella30
http://bit.ly/courseredessociais30
http://bit.ly/courseredessociais30


Harvard Business Review 
“Too Shy to Be a Leader?”, da série “Women at Work”, podcast sobre o conflito entre 
ser tímido e ser líder, e sobre estratégias para superar a ansiedade e alcançar 
objetivos profissionais. Com Alice Boyes, ex-psicóloga clínica, pesquisadora e autora 
de livros como “The Healthy Mind Toolkit”. Sua tese de PhD sobre relacionamentos foi 
publicada no principal jornal de psicologia social do mundo (Journal of Personality and 
Social Psychology) em 2007.  
Clique aqui para acessar.  

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Desenvolvimento de jovens lideranças no setor público”, no dia 04/11 (quarta), às 
11h, com Joice Toyota, Cofundadora e Diretora Executiva do Vetor Brasil. Formada 
em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (USP), possui MBA e 
mestrado em Educação pela Universidade de Stanford. Trabalhou com consultoria 
estratégica por sete anos e no setor público, onde foi diretora da Secretaria de 
Educação de Goiás.   
Clique aqui para se inscrever.   

Fundação Getulio Vargas - FGV  
“Gig economy e futuro do trabalho a partir do presente”, no dia 06/11 (sexta), às 10h, 
com Pedro Fernando Nery, Colunista de Economia do Estadão, Professor do IDP e 
Consultor Legislativo no Congresso; Leda Maria Caira Gitahy, Professora Livre 
Docente da UNICAMP e Chefe do Departamento de Política Científica e Tecnológica 
do IG/UNICAMP; Ivo Corrêa Advogado e Professor de Políticas Públicas no Insper, foi 
subchefe de Assuntos Jurídicos para a Casa Civil e diretor da Google e da Uber no 

http://bit.ly/podcasthbr30
http://bit.ly/frontendjoice30


Brasil; e Olívia Pasqualeto, Professora de Direito do Trabalho da FGV Direito SP e 
Pesquisadora Sênior do CEPI FGV Direito SP.  
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/webinarfgv30
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br

