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BBC 
“Why do we still distrust women leaders?”. Apesar dos avanços na representação das 
mulheres em cargos poderosos, um número surpreendente de pessoas em todo o 
mundo ainda não confia nas mulheres para liderar com eficácia. Esses preconceitos são 
arraigados - e podem ser difíceis de mudar.  
Clique aqui para ler. 
 

 
ONU Mulheres 
“Reclamemos el espacio de las mujeres en el liderazgo”. O artigo perpassa por várias 
áreas, dos negócios aos esportes, da ciência à vida pública, para refletir sobre a 
importância da liderança feminina em todos os espaços.  
Clique aqui para ler. 
 
 

 
TED Talk 
“O Poder da Vulnerabilidade”. A aclamada Brené Brown apresenta uma palestra 
comovente e divertida na qual compartilha uma percepção profunda de sua pesquisa, 

http://bit.ly/articlebbc45
http://bit.ly/articleonumulheres45


que a levou a uma busca pessoal para conhecer a si mesma e entender a humanidade. 
Brené é uma professora, conferencista, autora e apresentadora de podcast americana. 
Detém a cadeira com o seu nome na University of Houston, e é professora visitante na 
University of Texas em Austin. É autora de cinco #1 bestsellers do New York Times.  
Clique aqui para ver.  

 
Georgetown Public Policy Review 
“Leadership in Public Policy”. Com Sara Sendek, ex-Diretora de Relações Públicas da 
Agência de Segurança de Infraestrutura e Segurança Cibernética do governo americano 
e ex-Diretora de Rapid Response da Casa Branca, no governo Bush.  
Clique aqui para ouvir  

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap  
“Futures Thinking e Planejamento de Cenário”. Utilizando Futures methodology, os 
participantes desse inédito curso terão a oportunidade de refletir sobre o papel das 
lideranças na criação do futuro e sua aplicação no contexto brasileiro. Com Cheryl 
Chung, Co-Diretora de Educação Executiva na Escola de Políticas Públicas Lee Kuan 
Yew da Universidade Nacional de Singapura. Tem 17 anos de experiência trabalhando 
com servidores públicos seniores tomadores de decisão em Singapura, Austrália, Nova 
Zelândia e outros países da região. Ela também lidera o departamento de Planejamento 
Estratégico da Escola e, juntamente com sua equipe, está construindo a pesquisa de 
futuro e lecionando capacidades na Escola com o projeto “Future Ready Singapore”. 
Aulas online ao vivo de 12 a 15/04 (segunda a quinta), de 8h30 às 12h. Em inglês (sem 
tradução simultânea).  
Clique aqui para se inscrever. 
 
 

http://bit.ly/tedbrenebrown45
http://bit.ly/podcastgeorgetown45
http://bit.ly/courseenapfutures45


Escola Nacional de Administração Pública - Enap  
“Liderança Feminina: consolidando competências e potencializando sua influência''. 
LIderança é uma forma de ser e de fazer, e as mulheres precisam desenvolvê-la a partir 
da afirmação de si mesmas, com a identificação dos seus pontos fortes, tornando-os 
visíveis e legítimos, além de construir estratégias de aliança e fomento de redes. Gisèle 
Szczyglak, com sua expertise e experiência teórica e prática sobre o tema, aprofundará 
essas questões e mostrará como as mulheres devem alcançar visibilidade a partir de 
suas competências e talentos, com a ajuda de Iara Alves, que será a debatedora. Dia 

10/03/21, às 11h.   Clique aqui para se inscrever.  

 
Statistical Analysis System - SAS 
“Women Empowerment Day 2021”. Evento em português de uma tarde para debater 
com outras mulheres, líderes de vários segmentos, sobre as oportunidades e 
importância do empoderamento feminino, não só na tecnologia, mas também no nosso 
dia a dia, dentro e fora do ambiente profissional. No dia 11/03 (quinta), às 14h.     
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/frontendgisele45
http://bit.ly/webinarsas45
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