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CURSOS

Enap
“Curso Premium de Liderança Pública”. Você quer aprimorar as suas competências de
liderança? O Curso Premium da Liderança Pública é baseado nas Competências Essenciais de
Liderança para o Setor Público definidas pela Enap, e visa sensibilizar os altos executivos no
que tange aos conhecimentos, habilidades e atitudes que emergem da liderança pública.
Inscrições de 17 a 27/02. Aulas nos dias 16, 17, 28 e 29/03, das 9h às 12, e nos dias 18 e 30/03,
das 9h às 11h. Clique aqui para inscrever

WEBINARS

Cuidadoria
“Como ser líder na sociedade do cansaço?” Em um contexto de esgotamento generalizado,
líderes e equipes precisam de um novo tipo de performance. Liderar na sociedade do cansaço
tem a ver com a união de dois elementos que parecem paradoxais: qualidade de vida e alto
desempenho. Será que isso é realmente possível? Veja no evento aberto e ao vivo, dia 23/02
(quarta), às 19h30. Clique aqui para assistir.

Enap e Ministério da Economia
“Mesa Redonda - Avaliação de Programas e Políticas Públicas na Prática: análise de casos no
governo federal”. Serão apresentadas avaliações do Conselho de Monitoramento e Avaliação
(CMAP) do Ministério da Economia sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(modalidade execução direta) e o Simples Nacional (modalidade subsídios). Dia 21//02
(segunda), das 18h às 21h. Clique aqui para assistir.

Civil Service World - CSW e Dods Training
“Liderança de Políticas: Recuperação e Resiliência”. Como as políticas públicas podem apoiar
equipes para fortalecer as comunidades e melhorar os resultados?  O CSW e o Dods Training
reúnem líderes públicos de todo o Reino Unido para discutir as questões e temas que afetarão
seu trabalho em 2022 e além. Dia 24/02 (quinta), às 11h (horário de Brasília) Em inglês. Clique
aqui para inscrever

ARTIGOS

THNK - School of Creative Leadership
“Citações sobre Liderança da Brené Brown: as melhores escolhidas pela THNK”. Brené Brown é
uma professora, palestrante, autora e apresentadora de podcast americana. Ela se tornou
proeminente quando seu TEDx Talk sobre o poder da vulnerabilidade se tornou viral em 2010.
A THNK escolhe nove citações da Brené e faz comentários a respeito. Em inglês. Clique aqui para
ler.

MIT Sloan Management Review Brasil
“O surpreendente impacto dos dias sem reuniões”. Muitas organizações estão implementando
dias sem reuniões, mas encontrar o equilíbrio semanal ideal requer deliberação. Clique aqui
para ler.

https://bit.ly/cursopremiumenap92
https://bit.ly/webinarcuidadoria93
https://bit.ly/webinarenapme93
https://bit.ly/webinarcswdods93
https://bit.ly/webinarcswdods93
https://bit.ly/artigothnk93
https://bit.ly/artigothnk93
https://bit.ly/artigomit93
https://bit.ly/artigomit93


DICAS

Revista Exame
“6 Filmes e séries para você treinar seu pensamento analítico". No post, são indicados
conteúdos visuais que estimulam o pensamento analítico, skill cada vez mais solicitada pelas
instituições. Clique aqui para acessar.

https://bit.ly/dicasexame93

