
 
 

The New York Times 
“Your Brain Is Not for Thinking”, por Lisa Feldman Barrett, professora de 
psicologia na Northeastern University e autora de “Seven and a Half Lessons 
About the Brain”.  
Clique aqui para ler. 

https://bit.ly/articlenyt35


 
Instituto de Direito Público - IDP 
“Mídia Trainning - Módulo Básico”. O curso traz os segredos básicos para o 
bom uso da mídia, com 3 aulas gratuitas a partir do dia 08/12, às 19h. Com 
Ângela Brandão, jornalista formada pela PUC-Rio, com mais de 20 anos de 
experiência em cobertura política em Brasília, doutora e mestre em Ciências 
da Comunicação pela Universidad Católica de Chile. Foi repórter, editora e 
apresentadora de programas de televisão, principalmente na TV Senado, 
onde trabalha desde 1998. Entre 2017 e 2019, foi Diretora de Comunicação do 
Senado. Hoje, é apresentadora do programa Cidadania Mundo, da TV 
Senado. Clique aqui para se inscrever. 

 
Revista Exame  
“A importância da opinião para o seu sucesso como líder ou liderado”, 
por  Fernando Mantovani, diretor geral da Robert Half .   
Clique aqui para ler.   
 
 

 
Anesp 
“Vozes #9 - Inovação no setor público”, podcast de 19 min sobre a 
importância da inovação para alcançar novas formas de implementação de 
políticas públicas. Com três gestores (EPPGGs): Leonardo Prudente fala 
sobre o papel do governo no incentivo à inovação, Manuel Bonduki mostra 
as inovações decorrentes da transformação digital e Elisabete Ferrarezi dá 

https://bit.ly/coursemidiaidp35
https://bit.ly/articleexame35


um panorama sobre o papel dos laboratórios no avanço da inovação no setor 
público.  
Clique aqui para ouvir.   

 
MIT Sloan Review Brasil  
“As habilidades do futuro que você não está vendo”, por Fernanda 
Bornhausen, membro do conselho de administração do Grupo Cometa e do 
seu comitê de inovação, vice-presidente do conselho da Acate (Associação 
Catarinense de Empresas de Tecnologia), co-founder e diretora da 
consultoria Clear Inovação, e conselheira da MIT Sloan Review Brasil.  
Clique aqui para ler.   

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Os limites da economia”, no dia 09/12, quarta-feira, às 11h, com Russ Roberts, 
Presidente designado da Shalem College em Jerusalém e membro da John 
and Jean De Nault Research da Instituição Hoover da Universidade de 
Stanford. Roberts apresenta o podcast semanal EconTalk - bate-papos de 
uma  hora com pensadores de destaque. A moderação será feita por Diogo 
Costa, presidente da ENAP. A sessão discutirá a força que o pensamento 
econômico possui, suas limitações no desenho de políticas públicas e a 
perspectiva que a economia oferece em relação à forma como pensamos 
sobre a evolução humana. O evento será em inglês com tradução para o 
português.   
Clique aqui para se inscrever.   

 
Apolitical  

https://bit.ly/podcastanesp35
https://bit.ly/articlemit35
https://bit.ly/frontendruss35


“'How to deliver presentations with impact”, no dia 09/12, terça-feira, às 13h 
(horário de Brasília). O workshop mostrará como dar vida às apresentações 
com narrativas atraentes e dados significativos, e também trabalhará o 
antes, o durante e o depois da apresentação para garantir que a mensagem 
tenha o maior impacto possível. Com Catherine Hope, Estatística do 
Departamento de Trabalho e Pensões (DWP) do Reino Unido e Presidente 
do GSS Presentation group; Katy McNeil, diretora de programa da 
Connecting Scotland no Digital Directorate do governo escocês, e Robbie 
Baird Cross, da equipe de Alinhamento de Negócios da HMRC no Reino 
Unido.  
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  
 
 

https://bit.ly/webinarapolitical35
mailto:altosexecutivos@enap.gov.br


 


