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Sugestões de conteúdos para altos executivos
Edição nº 56- 24 a 30 de maio de 2021

(https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1287/?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Re
vue%20newsletter)

People Analytics: competências do
futuro para a gestão de hoje
(https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno
/curso/1287/?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_sou
rce=Revue%20newsletter)
Uma oportunidade para líderes desenvolverem gestão estratégica de pessoas
com base em evidências que levem à tomada de decisão de qualidade.
Inscrições até o dia 02/06. Aulas das 9h às 12h nos dias 14, 16, 18, 21, 23 e
25/06.
suap.enap.gov.br (https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1287/?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)
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(https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1278/?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Re
vue%20newsletter)

Desenvolva habilidades de liderança
(https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno
/curso/1278/?
utm_campaign=Curadoria&utm_mediu
m=email&utm_source=Revue%20newsletter)
Soft Skills para uma Liderança Efetiva”. Nesta edição, a convidada Diana
Garza, CEO da iCatalyze e instrutora de liderança na Georgetown University,
revisará algumas habilidades pessoais, como inteligência emocional e
habilidades interpessoais, que lhe darão uma vantagem ao liderar equipes e
organizações.
suap.enap.gov.br (https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1278/?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)

(https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/strategicleadership-digital-economy?
msgid=195113&subscriberid=47784753&utm_campaign=20210514_harness_new_technology_manual&utm_content=cj%3Acn_all
&utm_medium=email&utm_source=course-promotion)

Liderança estratégica para a economia
digital. (https://mitsloan.mit.edu/ideasmade-to-matter/strategic-leadership-digital-economy?
msgid=195113&subscriberid=47784753&utm_campaign=
2021-0514_harness_new_technology_manual&utm_content=cj%
3Acn_all&utm_medium=email&utm_source=coursepromotion)
Aqui estão as habilidades e os comportamentos de que você precisa para ser
um líder eficaz no mundo digital e os quatro pontos fracos que estão em seu
caminho. Em inglês.
mitsloan.mit.edu (https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/strategic-leadershipdigital-economy?msgid=195113&subscriberid=47784753&utm_campaign=2021-0514_harness_new_technology_manual&utm_content=cj%3Acn_all&utm_medium=email&
utm_source=course-promotion)

(https://gnova.enap.gov.br/pt/publicacoes?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Re
vue%20newsletter)

Quer conhecer a ‘hipercuradoria’ do
GNova?
(https://gnova.enap.gov.br/pt/publicaco
es?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_sou
rce=Revue%20newsletter)
O GNova tem em seu site publicações de qualidade que merecem a sua
atenção. Destaque para as edições dos Cadernos, fruto de pesquisas
pioneiras sobre temas como Evidências em Políticas Públicas, Economia
Comportamental etc.
gnova.enap.gov.br (https://gnova.enap.gov.br/pt/publicacoes?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)
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(https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/24/burnoutmodern-affliction-or-human-condition?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Re
vue%20newsletter)

Burnout: aflição moderna ou condição
humana?
(https://www.newyorker.com/magazine/
2021/05/24/burnout-modern-afflictionor-human-condition?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_sou
rce=Revue%20newsletter)
O esgotamento da pandemia é a forma mais recente de reclamação exaustiva
e duradoura, mas o seu aumento nos diz muito sobre a forma como
trabalhamos. Em inglês
www.newyorker.com (https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/24/burnoutmodern-affliction-or-human-condition?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)

(https://open.spotify.com/episode/1rVzDk3Tvix1dD5HW3gEfG?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Re
vue%20newsletter)

Liderança High-Touch
(https://open.spotify.com/episode/1rVz
Dk3Tvix1dD5HW3gEfG?
utm_campaign=Curadoria&utm_mediu
m=email&utm_source=Revue%20newsletter)
Denize Dutra, coordenadora do MBA em Gestão Estratégica e Econômica de
RH, explica como a conexão do líder com as pessoas pode contribuir para o
ambiente de trabalho, e a importância da comunicação, do propósito
profissional e da influência positiva
open.spotify.com (https://open.spotify.com/episode/1rVzDk3Tvix1dD5HW3gEfG?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)
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O dom e o poder da coragem emocional
(https://www.ted.com/talks/susan_david_the_gift_and_po
wer_of_emotional_courage?
utm_campaign=social&utm_content=2021-5-18cutdown&utm_medium=social&utm_source=linkedin.co
m)
A psicóloga Susan David compartilha como a maneira como lidamos com
nossas emoções molda tudo o que importa: nossas ações, carreiras,
relacionamentos, saúde e felicidade. Com legendas em português.
www.ted.com
(https://www.ted.com/talks/susan_david_the_gift_and_power_of_emotional_courage?
utm_campaign=social&utm_content=2021-5-18cutdown&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com)

EM ALTA é resultado de uma curadoria de conteúdos exclusivos produzida pela
Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Sugestão, comentário,
dúvida ou pedido de não-recebimento? Fale conosco pelo e-mail:
altosexecutivos@enap.gov.br (mailto:altosexecutivos@enap.gov.br?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20new
sletter)

Did you enjoy this issue? Yes No

Curadoria @EnapGovBr (http://twitter.com/EnapGovBr)
Perfil oficial da Escola Nacional de Administração Pública (Enap)
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Se você não quer mais receber essa newsletter, por favor cancele sua assinatura aqui.
Se você recebeu essa newsletter de alguém e curtiu, você pode assinar aqui
(https://www.getrevue.co/profile/enap?
utm_campaign=Issue&utm_content=forwarded&utm_medium=email&utm_source=Cur
adoria).
Created with Revue by Twitter (https://www.getrevue.co/?
utm_source=Curadoria&utm_medium=email&utm_content=footerlink&utm_campaign=
Issue).
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