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Curso Internacional Remote & Hybrid Leadership
(https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1401/?
area=7&utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&
utm_source=Revue%20newsletter)
O curso irá promover o entendimento sobre a liderança remota e híbrida e
apresentar soluções que podem ser aplicadas pelos líderes a partir de casos
concretos. Com Christine Blome, professora com diploma de “Science of
Education, Sociology and Psychology”, pela Universidade Livre de Berlim
(Alemanha). Inscrições entre 06 a 19/09. Aulas diárias entre 27/09 e 01/10,
das 14h às 17h. Em inglês sem tradução. Exclusivo para DAS/FCPE 4, cargos
equivalentes e superiores.
suap.enap.gov.br (https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1401/?
area=7&utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsl
etter)

(https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/especial-o-quevoce-queria-saber-sobre-pensamento-sistemico-e-nem-sabia?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Re
vue%20newsletter)

Especial: o que você queria saber
sobre pensamento sistêmico (e nem
sabia)
(https://www.enap.gov.br/pt/acontece/n
oticias/especial-o-que-voce-queria-saber-sobrepensamento-sistemico-e-nem-sabia?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_sou
rce=Revue%20newsletter)
26 indicações de conteúdos para você conhecer e exercitar novas formas de
resolver problemas.
www.enap.gov.br (https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/especial-o-que-vocequeria-saber-sobre-pensamento-sistemico-e-nem-sabia?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)
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(https://apolitical.co/solution-articles/en/template-stakeholdermap?_hsenc=p2ANqtz9OebF_AAgU9jaRQTg4XmpGLxMHn7NQGCtH6UFbk5OoPYF1q21
T1SA_gg45i55O34GdRrdnscnQADdYrZx7tItdocLDvVt5cevXqMhpiiEVy
RrKZ8&_hsmi=150546572&utm_campaign=Weekly%20Briefing%
20%E2%80%93%20Platform&utm_content=150546572&utm_me
dium=email&utm_source=hs_email)

Mapa de Stakeholders (https://apolitical.co/solutionarticles/en/template-stakeholder-map?_hsenc=p2ANqtz9OebF_AAgU9jaRQTg4XmpGLxMHn7NQGCtH6UFbk5Oo
PYF1q21T1SA_gg45i55O34GdRrdnscnQADdYrZx7tItdocLDvVt5cevXq
MhpiiEVyRrKZ8&_hsmi=150546572&utm_campaign=Wee
kly%20Briefing%20%E2%80%93%20Platform&utm_conte
nt=150546572&utm_medium=email&utm_source=hs_ema
il)
O modelo para download ajuda a resolver potenciais problemas e identificar
riscos na relação com stakeholders.
apolitical.co (https://apolitical.co/solution-articles/en/template-stakeholder-map?
_hsenc=p2ANqtz-9OebF_AAgU9jaRQTg4XmpGLxMHn7NQGCtH6UFbk5OoPYF1q21T1SA_gg45i55O34GdRrdnscnQADdYrZx7tItdocLDvVt5cevXqMhpiiEVyRrKZ8&_hsmi=150546
572&utm_campaign=Weekly%20Briefing%20%E2%80%93%20Platform&utm_content=1
50546572&utm_medium=email&utm_source=hs_email)

(https://www.scielo.br/j/cebape/a/M88nX53cmgcDvy3GVPHmSM
R/?
lang=pt&utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_s
ource=Revue%20newsletter)

Resiliência individual, prazer e
sofrimento no trabalho e vínculos
organizacionais: reflexões e
perspectivas de pesquisas para o setor
público
(https://www.scielo.br/j/cebape/a/M88nX53cmgcDvy3GVP
HmSMR/?
lang=pt&utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email
&utm_source=Revue%20newsletter)
Mais pressões por tempo e resultados, assim como o medo e a ansiedade,
trouxeram impactos variados para os trabalhadores, como a síndrome de
burnout. Os pesquisadores estudam esses fenômenos sob o foco do serviço
público
www.scielo.br (https://www.scielo.br/j/cebape/a/M88nX53cmgcDvy3GVPHmSMR/?
lang=pt&utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsl
etter)
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(https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-tedinterview/id1437306870?
i=1000457307424&utm_campaign=Curadoria&utm_medium=em
ail&utm_source=Revue%20newsletter)

 s três pilares de liderança de Frances
O
Frei
(https://podcasts.apple.com/us/podcast
/the-ted-interview/id1437306870?
i=1000457307424&utm_campaign=Curadoria&utm_mediu
m=email&utm_source=Revue%20newsletter)
Professora da Harvard Business School e especialista em cultura do trabalho,
Frei entra em empresas como WeWork e Uber com o objetivo de transformar
ambientes tóxicos em espaços saudáveis . Ela compartilha por que
autenticidade, lógica e empatia são as habilidades mais vitais de um líder. Em
inglês.
podcasts.apple.com (https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-tedinterview/id1437306870?
i=1000457307424&utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revu
e%20newsletter)

(https://portal.fgv.br/eventos/webinar-iii-seminario-analiseconjuntural-0?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Re
vue%20newsletter)

III Seminário de Análise Conjuntural
(https://portal.fgv.br/eventos/webinariii-seminario-analise-conjuntural-0?
utm_campaign=Curadoria&utm_mediu
m=email&utm_source=Revue%20newsletter)
Após uma recuperação robusta da atividade econômica nos países
desenvolvidos na primeira metade do ano, a expectativa é de um
arrefecimento do ritmo de crescimento neste segundo semestre. Quais os
impactos disso para a manutenção da retomada da economia brasileira?
portal.fgv.br (https://portal.fgv.br/eventos/webinar-iii-seminario-analise-conjuntural-0?
utm_campaign=Curadoria&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter)

(https://mitsloanreview.com.br/post/sistemas-imunologicoscontra-a-inovacao?
utm_campaign=reviewer_32&utm_medium=email&utm_source=
RD%20Station)

Sistemas imunológicos contra a
inovação
(https://mitsloanreview.com.br/post/sist
emas-imunologicos-contra-ainovacao?
utm_campaign=reviewer_32&utm_medium=email&utm_s
ource=RD%20Station)
Bem-vindos ao sistema imunológico organizacional, que luta constantemente
para deixar as posições, os processos e as pessoas estagnadas; contudo,
neste artigo, a autora apresenta os antídotos em prol da inovação.
mitsloanreview.com.br (https://mitsloanreview.com.br/post/sistemas-imunologicoscontra-a-inovacao?
utm_campaign=reviewer_32&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station)
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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

Curtiu essa edição? Sim Não

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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