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Sugestões de conteúdos para altos executivos
Edição nº 58 - 7 a 13 de junho de 2021

(https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1293/?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Re
vue%20newsletter)

Insights comportamentais na gestão
pública
(https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno
/curso/1293/?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_sou
rce=Revue%20newsletter)
O curso é uma parceria com a InBehavior Lab e tem como objetivo aprimorar
as habilidades de tomada de decisão e aplicar os princípios das ciências
comportamentais aos desafios da gestão pública. Inscrições de 07 a 18/06.
Aulas 06, 13, 20 e 27/07 e 03/08 (terças-feiras), das 9h às 11h30.
suap.enap.gov.br (https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1293/?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)
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Criptotecnologias para a Governança Pública
(https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1297/?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_sou
rce=Revue%20newsletter)
O FronTend é uma série de encontros para promover a discussão de temas
atuais e relevantes para o governo. Nesta edição, a convidada é a Paula
Berman, da Blockchaingov e da RadicalXChange, que abordará o impacto da
tecnologia blockchain na governança local e global. No dia 09/06, das 11h às
12h. Clique aqui para se inscrever. (http://bit.ly/frontendenap58?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20new
sletter)
suap.enap.gov.br (https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1297/?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)

(https://www.bbc.com/future/article/20210525-why-the-nextstage-of-capitalism-is-coming?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Re
vue%20newsletter)

Por que o próximo estágio do
capitalismo está chegando
(https://www.bbc.com/future/article/202
10525-why-the-next-stage-ofcapitalism-is-coming?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_sou
rce=Revue%20newsletter)
O capitalismo remodelou o mundo e transformou o papel do Estado em
relação à sociedade. No entanto, a história não é universalmente positiva.
Nos últimos anos, as deficiências do capitalismo tornaram-se cada vez mais
evidentes. Ele evoluirá para algo novo? Em inglês.
www.bbc.com (https://www.bbc.com/future/article/20210525-why-the-next-stage-ofcapitalism-is-coming?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)
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(https://open.spotify.com/episode/6dw3mQyDDBqZ0uBt9tTuso?
nd=1&si=k5yjg1mLSaCBGIJs9fHbg&utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&
utm_source=Revue%20newsletter)

Devemos chorar no trabalho?
(https://open.spotify.com/episode/6dw3
mQyDDBqZ0uBt9tTuso?
nd=1&si=k5yjg1mLSaCBGIJs9fHbg&utm_campaign=Curadoria&utm_medium
=email&utm_source=Revue%20newsletter)
Neste episódio, a psicóloga de Harvard Susan David nos ajuda a nos libertar
da “tirania da positividade” e abraçar toda a gama de emoções, estendendo
esta ideia ao local de trabalho. Em inglês.
open.spotify.com (https://open.spotify.com/episode/6dw3mQyDDBqZ0uBt9tTuso?
nd=1&si=k5yjg1mLSaCBGIJs9fHbg&utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%2
0newsletter)

(https://conteudo.clp.org.br/casoteca?
utm_campaign=institucional_newsletter_coisa_publica_28052021
&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station%23rdsection-ka76qxvz)

Boas práticas em gestão pública.
(https://conteudo.clp.org.br/casoteca?
utm_campaign=institucional_newslette
r_coisa_publica_28052021&utm_mediu
m=email&utm_source=RD%20Station%23rd-sectionka76qxvz)
Reconhecer o trabalho de quem dedica boa parte de sua vida em prol da
transformação governamental é uma forma de inspirar outros gestores a
investir em iniciativas. Líderes públicos apresentam casos sobre temas como
gestão pública, sustentabilidade social, política e engajamento cívico e
outros.
conteudo.clp.org.br (https://conteudo.clp.org.br/casoteca?
utm_campaign=institucional_newsletter_coisa_publica_28052021&utm_medium=email&
utm_source=RD%20Station%23rd-section-ka76qxvz)
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(https://hbr.perigonlive.com/HBR0614211?
deliveryName=DM134879&utm_campaign=oraclenetsuite_joly_2
0210601&utm_medium=email&utm_source=webinar)

Um novo modelo de liderança para o
futuro dos negócios e do trabalho.
(https://hbr.perigonlive.com/HBR061421
1?
deliveryName=DM134879&utm_campaign=oraclenetsuite
_joly_20210601&utm_medium=email&utm_source=webin
ar)
Com Hubert Joly, ex-CEO da Best Buy, atualmente professor sênior da
Harvard Business School e autor de “The Heart of Business: Princípios de
liderança para a próxima era do capitalismo”. Dias 14/06, às 14h (horário de
Brasília). Em inglês.

hbr.perigonlive.com (https://hbr.perigonlive.com/HBR0614211?
deliveryName=DM134879&utm_campaign=oraclenetsuite_joly_20210601&utm_medium
=email&utm_source=webinar)

(https://apolitical.co/events/teambuilding-exercises-for-fosteringcreativity-and-innovation?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Re
vue%20newsletter)

Técnicas e quebra-gelos para engajar e
inspirar criatividade e inovação.
(https://apolitical.co/events/teambuildin
g-exercises-for-fostering-creativityand-innovation?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_sou
rce=Revue%20newsletter)
Neste workshop, você aprenderá a executar jogos e quebra-gelos que irão
colocar a criatividade em movimento e a ter uma mentalidade inovadora
antes de mergulhar na resolução de problemas. Dia 10/06, das 12h às 13h.
apolitical.co (https://apolitical.co/events/teambuilding-exercises-for-fostering-creativityand-innovation?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)

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
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Did you enjoy this issue? Yes No

Curadoria @EnapGovBr (http://twitter.com/EnapGovBr)
Perfil oficial da Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

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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