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The New York Times 
“10 Women Changing the Landscape of Leadership”. Em campos críticos como 
agricultura, ciência, finanças e tecnologia, elas reivindicaram seu trabalho pioneiro 
e estão construindo um caminho para a próxima geração. Conheça as 10 mulheres 
que lideraram importantes mudanças os seus campos de atuação.  
Clique aqui para ler. 
 
 

 
Harvard Business Review Brasil  
“Você está realmente escutando?”. O artigo, a partir de um caso concreto, 
identifica que líderes que atuam de maneira mais focada, atenta e sistemática 
detectam os primeiros sinais de perigo, evitam crises em potencial e reconhecem 
os lampejos de novas oportunidades.   
Clique aqui para ler.  

 
Prêmio Espírito Público  
“#MulheresqueTransformam”. Acesse a playlist de entrevistas com as mulheres 
vencedoras do Prêmio Espírito Público 2020, em várias categorias como Governo 
Digital, Gestão de Pessoas, Educação, Saúde, Segurança Pública etc.   
Clique aqui para ver 
 

http://bit.ly/articlenyt46
http://bit.ly/articlehbr46
https://bit.ly/videoespiritopublico46
https://bit.ly/videoespiritopublico46


 

 
Revista HSM Management 
“ReAÇÃO em carreira #01 - Passado, presente e futuro. Sua carreira é antifrágil?”. 
Um caminho reto, estreito e ascendente - era assim que o desenho de carreira se 
apresentava no passado. E aí o mundo mudou. Hoje são tantos os caminhos 
possíveis que não é raro as pessoas se sentirem perdidas, confusas. Para navegar 
bem neste mar de incertezas é preciso se fortalecer nas adversidades, e não apesar 
delas. O podcast trata disso com convidados especiais.   
Clique aqui para ouvir 
 

  
CAF e Inap/Espanha 
“Curso Internacional Online em Gestão Pública Aplicada”. O curso abordará 
conceitos centrais e referências práticas dos diferentes processos de gestão 
pública; serão revisados os aspectos mais problemáticos, com exemplos e lições 
aprendidas da América Latina e do mundo, junto com uma equipe de especialistas 
internacionais em gestão pública. O curso será ministrado em espanhol, 
totalmente virtual, com aulas gravadas para facilitar a conciliação dos estudos com 
o trabalho. Serão 180 horas-aula, do dia 5/4 até 20/12.  
Clique aqui para saber mais.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/podcasthsm46
https://bit.ly/coursecafinap46


 

 
 
Fundação Joaquim Nabuco  
“Papel das Relações Governamentais e Advocacy no Brasil na Construção de 
Políticas Públicas”. Entre os tópicos a serem abordados durante as aulas pela 
cientista política especializada em relações governamentais, lobby e advocacy, 
Andréa Gozetto, estão o fortalecimento da interlocução entre o poder executivo e 
empresas, e as especificidades das relações governamentais e suas respectivas 
atribuições. Andréa é idealizadora do MBA em “Economia e Gestão – Relações 
Governamentais” e do curso de curta duração “Advocacy e Políticas Públicas: 
Teoria e Prática” da FGV/IDE. Serão cinco encontros via Google Meet, das 13h às 17h,  
de 22 a 26 de março.  
Clique aqui para se inscrever. 

 
Apolitical   
“Serving from the heart: How to build an empathy-based public service''. A 
empatia não é apenas essencial para a concepção de políticas, programas e 
serviços que atendam genuinamente às necessidades e expectativas dos cidadãos, 
mas também é fundamental para nos ajudar a construir relacionamentos positivos 
com nossos colegas e nos permitir fazer melhor nosso trabalho.  Participe deste 
workshop online gratuito!. Com Emilie Eve Gravel, Ph.D, Consultora Sênior de 
Pesquisa de Inovação e Pesquisa na Seção de Operações do Programa de 
Emprego e Desenvolvimento Social do Canadá, e Hasti Rahbar, gerente da 
Innovation, Science and Economic Development Canada. Dia 17/03, das 13h 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 
e-mail altosexecutivos@enap.gov.br  

https://bit.ly/coursecafinap46
http://bit.ly/webinarapolitical46


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


