
 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - CNPJ 42.595.652/0001-66 
Av. Pedro Taques, 294, Maringá, PR – CEP: 87030-008 

(44) 3354-8545 | 98826-2467 | secretaria@anpad.org.br | www.anpad.org.br 

 

 

 
 
 
 

 
 

Aos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação  
 
 
Assunto: Teste Anpad – Versão On-line 
 
 
Estimado(a) Coordenador(a), 
 
A Pandemia do Covid-19 trouxe mudanças significativas na rotina das atividades nos 

programas de pós-graduação. Com a nossa Associação não foi diferente. 

 

A ANPAD realizou a primeira edição do Teste Anpad no dia 15 de março, mas, em 

função da necessidade de isolamento social, cancelou a edição de julho. Considerando 

as incertezas sobre o fim do isolamento social e o início das atividades presenciais no 

ambiente das universidades, a Diretoria de Ensino de Pós-graduação, em conjunto com 

o Diretor-Presidente, iniciou um projeto para implantação do Teste Anpad – Versão 

On-line para as edições de setembro e novembro de 2020. 

 

Após um processo de avaliação de propostas, contratamos uma empresa que dispõe 

de vários mecanismos de segurança. Um desses mecanismos é o proctoring por 

Inteligência Artificial, que monitora o participante durante toda a realização da prova, 

inclusive com interação direta de um fiscal caso seja detectada alguma irregularidade.  

 

Considerando as especificidades de uma versão on-line do Teste Anpad, o tempo de 

duração da prova foi reduzido de quatro para três horas, o que implicou ajustes no 

número de itens para garantir que o participante tenha o tempo mínimo de quatro 

minutos para responder a cada questão. Assim, segue o quantitativo de questões por 

modalidade do Teste Anpad – Versão On-line: 

− Teste Anpad – Orientação Acadêmica: 44 questões, sendo 10 de Língua 

Portuguesa, 10 de Língua Inglesa, 12 de Raciocínio Lógico/Quantitativo e 12 de 

Raciocínio Analítico. 

− Teste Anpad – Orientação Profissional: 33 questões, sendo 10 de Língua 

Portuguesa, 10 de Língua Inglesa, 12 de Análise e Mensuração de Dados e 01 

Caso Interdisciplinar. 
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As inscrições para o Teste Anpad – Versão On-line já estão abertas e poderão ser 

realizadas no sítio eletrônico www.testeanpad.org.br. O prazo de inscrição para a 

Edição de Setembro é até o dia 20/08, e a prova será realizada no dia 13/09. 

 

Reduzimos o valor da inscrição para as edições de setembro e novembro. O novo valor 

é de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais). 

 

Todas as medidas foram planejadas no período de maio a julho de 2020. Nosso 

objetivo é manter os padrões de eficiência e de qualidade do Teste Anpad, que em 

2020 passou por modificações na estruturação dos itens e a implantação de uma nova 

modalidade: o Teste Anpad – Orientação Profissional, desenvolvido pela Diretoria de 

Ensino de Pós-Graduação. 

 

Agradecemos toda a equipe de colaboradores da Anpad o auxílio prestado à Diretoria 

de Ensino em todas as etapas de implantação do Teste Anpad em sua versão On-line. 

Esperamos contar com a adesão dos programas de pós-graduação ao Teste Anpad 

em seus respectivos processos seletivos. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
Maringá/PR, 20 de julho de 2020. 
 
 

Antônio Carlos Gastaud Maçada 
Diretor-Presidente da ANPAD 

(Triênio 2018-2020) 

Anielson Barbosa da Silva 
Diretor de Ensino de Pós-Graduação 

(Triênio 2018-2020) 
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