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EVENTOS E CURSOS

Enap e Ministério da Economia
“Certificação Avançada Gestor Ágil para Transformação Digital”. Gestores e agentes públicos
que ocupam função de liderança podem aprimorar suas habilidades de gestão de projetos e de
equipes de forma on-line e totalmente gratuita por meio de sete cursos que compõem a
Certificação. Clique aqui para acessar

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea
“Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento”. A pós-graduação stricto
sensu do Ipea foi reconhecida pelo Ministério da Educação em 2013 e, desde então, tornou-se
uma oportunidade singular de capacitação para servidores e empregados públicos interessados
em atuar na formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas.
Todos os professores do curso são doutores com ampla experiência na Administração Pública
Federal. Inscrições até 11/02. Clique aqui para se inscrever

O Futuro das Coisas
“Webinar Elas Estão Mudando as Coisas. Agora é Você.” 3 encontros (dias 31/01, 01 e 02/02, às
20h) com 5 mulheres que estão mudando o futuro do trabalho e quebrando paradigmas. Clique
aqui para se inscrever

ARTIGOS

Instituto de Direito Público - IDP

“Revista Debates em Administração Pública”.  Na última edição, você vai encontrar artigos
sobre a avaliação de políticas públicas pelo Poder Legislativo, governança colaborativa, entre

outros temas. Clique aqui para ler.

Forbes
“Lições de liderança do lugar mais feliz do mundo”. Existe uma palavra que existe apenas nas
línguas escandinavas: Arbejdsglæde. Isso significa “felicidade no trabalho”. A Dinamarca é
conhecida como um dos países mais felizes do mundo. Você pode ler ou ouvir o artigo em
inglês. Clique aqui para ler/ouvir.

https://bit.ly/certificacaoenap90
https://bit.ly/mestradoipea90
https://bit.ly/webinarmulheres90
https://bit.ly/webinarmulheres90
https://bit.ly/revistaidp90
https://bit.ly/articleforbes90


PUBLICAÇÃO

Hertie School
“Ciência de dados e IA no governo: Por que as organizações do setor público precisam de
conhecimento em ciência de dados e inteligência artificial”. A construção de conhecimento em
ciência de dados e inteligência artificial ajuda as organizações do setor público a aliviar as
dúvidas sobre essas tecnologias, que são essenciais para tornar os governos mais eficientes e
responsivos, dizem pesquisadores da Hertie School neste novo policy brief. Em inglês e alemão.
Clique aqui para acessar.

PLATAFORMA

Berlin Social Science Center e Open Society Foundations
“LATINNO - Inovações para a Democracia na América Latina”. Nesta plataforma, você
encontrará mais de 3.700 casos, de 18 países latinoamericanos, sobre temas relacionados a
políticas públicas e inovação democrática. Entre eles, há casos brasileiros, como o app
“Monitora, Brasil” e o “Hackathon Innovate Brasíla”. Você também pode contribuir enviando
um caso. Em inglês, espanhol e português. Clique aqui para acessar.

https://bit.ly/publicationhertie90
https://bit.ly/plataformalatinno90

