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MIT Sloan Management Review 
“Why Good Leaders Fail”. O fracasso na liderança é um risco financeiro e de reputação 

significativo para as organizações, mas pode ser evitado com a ajuda de detecção 
precoce e melhores sistemas de suporte. Problemas como a personalidade do líder e o 
foco só na performance são tratados no artigo.  
Clique aqui para ler.  

 
Trello 
“Como desabafar no trabalho (sem prejudicar sua carreira)”. No ambiente de trabalho, 

ter dias bons e ruins faz parte. Nos dias difíceis, vá em frente e desabafe. Essa pode 
ser uma alternativa mais saudável do que guardar tudo para si. Mas como desabafar no 
trabalho sem colocar em risco seu emprego, sua reputação ou seus relacionamentos? 
Como desabafar de forma responsável quando tudo o que você quer é gritar?  
Clique aqui para ler.  

 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap 
“Hipercuradoria - Futurismo: O que temos para hoje?''. Uma verdadeira biblioteca 

multimídia, compartilhando textos, vídeos, sites, plataformas, materiais didáticos, 
artigos, referências em redes sociais e várias outras surpresas sobre futurismo e temas 
conexos.  
Clique aqui para acessar. 

http://bit.ly/artigomit51
http://bit.ly/artigotrello51
http://bit.ly/curadoriagnovaenap51


 
Escola Nacional de Administração Pública - Enap  
“Liderança Feminina”. O curso, realizado em cooperação com a École Nationale 
d'Administration - ENA França e a Embaixada da França no Brasil, tem o objetivo de 
discutir o processo de construção da liderança, para a construção de redes e alianças, 
o desenvolvimento do marketing pessoal e da comunicação pessoal e o fortalecimento 
do papel de mulher e líder. Com Gisèle Szczyglak, especialista em mentoring, 
inteligência coletiva, liderança feminina, gestão de talentos, implementação de redes 
profissionais e marketing pessoal. Ph.D em Filosofia Política pela Universidade de 
Toulouse II, pós doc em Sociologia e em Ética Aplicada pela Universidade de Montreal. 
Aulas de 3 a 7/05, das 8h30 às 12h30, pelo Zoom. Inscrições abertas.   
Clique aqui para se inscrever. 

 
Fundação Getúlio Vargas - FGV 
“Inovação Pública: É fácil, mas é difícil”.  Episódio do “Dos dois lados da rua”, um 

podcast para entender como a política pública vira realidade e como acontece a 
interação entre burocratas e cidadãos, é produzido pelo CEAPG - Centro de Estudos 
em Administração Pública e Governo e do NEB - Núcleo de Estudos da Burocracia, 
ambos da FGV EAESP. Neste episódio, a conversa é com Guilherme de Almeida, ex-
Diretor de Inovação e Gestão do Conhecimento da Enap e membro do GNova - 
laboratório de inovação.  
Clique aqui para ouvir 

 
Enap e FGV  
“Prêmio Evidência”. Poderão concorrer ao Prêmio Evidência órgãos e entidades da 

Administração Pública direta e indireta, das três esferas de governo, responsáveis por 
programas governamentais em andamento ou finalizados. Serão premiadas até três 
políticas públicas em território nacional que se destaquem pelo uso de evidências 

http://bit.ly/cursolidfem51
http://bit.ly/podcastfgv51


cientificamente fundamentadas, já finalizadas nos últimos 24 meses ou em andamento. 
Clique aqui para saber mais. 

 
Enap e FGV  
“Experiências e desafios sobre o uso de evidências nas políticas públicas”. Webinar 

sobre a importância do uso de evidências e da prática de monitoramento e avaliação na 
gestão pública, com destaque para o envolvimento da sociedade civil, por meio das 
organizações do terceiro setor, no desenvolvimento das políticas públicas. Participam 
do evento: Patricia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São 
Paulo, Leany Lemos, diretora-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) e Rafael Gioielli, gerente-geral do Instituto Votorantim. Em 22/04, 
das 14h às 16h. 
 Clique aqui para se inscrever. 

 
Apolitical  
“Writing to persuade in government”. O editor-chefe da Apolitical, Tom Jeffery, dará 

dicas para superar os desafios comuns que os servidores públicos enfrentam ao 
escrever. Desde escrever um briefing atraente até enviar um e-mail persuasivo ou um 
blog sobre seu trabalho, este workshop mostrará como inspirar ação com palavras. No 
dia 22/04, das 12h às 12h45 (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  

 

 
 

 
 

http://bit.ly/premioevidencia51
http://bit.ly/webinarenapfgv51
http://bit.ly/webinarapolitical51
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