Correio Braziliense
“Governo define as competências essenciais para lideranças no setor público”. Nesta
matéria, o Presidente da Enap, Diogo Costa, comenta a iniciativa do governo em definir
a Matriz de Competências essenciais de liderança, destinada a orientar a administração
em processos de gestão por competências sobretudo os relacionados à seleção para
funções de liderança e ao aprimoramento das estratégias de formação e
desenvolvimento de servidores e altos executivos.
Clique aqui para ler.

Harvard Business Review - Brasil
“Como começou sua história em liderança?”, Nesse texto, os pesquisadores Alyson
Meister, Wei Zheng e Brianna Barker Caza apresentam o resultado de um estudo que
buscou compreender como homens e mulheres em funções executivas contam a
história de sua trajetória enquanto líderes, e como a construção dessa narrativa pode
moldar seu estilo e sua forma atual de exercer a liderança.
Clique aqui para ler.

Conexão Senado
“Efeitos da pandemia nas próximas gerações”. Nessa entrevista de cerca de 7 min, a
diretora de Altos Estudos da Enap, Diana Coutinho, apresenta dados de estudo
realizado recentemente pela Enap sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 e aponta
perspectivas de políticas públicas a serem implementadas com vistas à mitigação dos
danos provocados.
Clique aqui para ouvir.

Escola Nacional de Administração Pública - Enap
“Liderança Sinérgica e Cultura Empática: Introdução à Comunicação Não-Violenta
(CNV)”, com Yuri Haasz, mestre em ciências sociais, primeiro brasileiro a ser certificado
pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta (CNVC) dos EUA, fundado por
Marshall Rosenberg, fundador e instrutor sênior da Sinergia Sistêmica. Nos dias 29/1,
1, 3, 5, 8 e 10/2, das 9h às 12h, ao vivo no Zoom. Inscrições de 15/01/2021
a 22/01/2021.
Clique aqui para se inscrever.

Insper e Enap
“Gestão de Políticas com Base em Evidência”. Curso exclusivo para Altos executivos,
ministrado pelos professores Ricardo Paes de Barros, doutor e pós doutor em Economia
pela Universidade de Chicago e professor do Insper, e Laura Muller Machado, mestre
em economia aplicada, professora e pesquisadora no Insper. Carga horária: 12h, Datas
22/02, 24/02, 26/02, 01/03, 03/03 e 05/03/2021, de 9h às 11h. Modalidade a distância,
30 vagas, Inscrições: de 18 a 27/01/2021.
Clique aqui para se inscrever.

Escola Nacional de Administração Pública - Enap
“Os novos desafios globais para os governos e a gestão pública”. Palestra magna de
abertura do programa “Liderando para o Desenvolvimento - Novos Prefeitos, com José
Scheinkman, professor da Universidade de Columbia, professor emérito de economia
da Princeton University e pesquisador associado do National Bureau of Economic
Research (NBER). Dia 21 de janeiro, às 18h.
Clique aqui para assistir.

Institute for the Future - IFTF
ASK A FUTURIST: Optimistic Futures. Uma conversa sobre futuros otimistas com o
premiado jornalista, autor e futurista Jacques Barcia, mediada pela Diretora de Pesquisa
Future Vantage, Vanessa Mason. Excelente oportunidade de ter suas perguntas
respondidas em tempo real por futuristas experientes. Gratuito, em inglês, com 60 min.
de duração, às 14h (horário de Brasília).
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 email altosexecutivos@enap.gov.br

