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Aos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação  
 
 
Assunto: Teste Anpad – Versão On-line 
 
 
Estimado(a) Coordenador(a), 
 
 
No dia 13 de setembro de 2020, a Anpad realizou a edição do Teste Anpad, em sua 
versão on-line. Para isso, contratamos uma empresa que dispõe de uma plataforma 
on-line com tecnologia que garante maior segurança, por meio de sistema de 
proctoring e browser seguro. Adicionalmente, contratamos outra empresa para prestar 
serviços de suporte técnico aos participantes antes e durante a realização do Teste, bem 
como para efetuar o monitoramento ao vivo e gravado.  
 
Para o participante ter acesso à plataforma para realização do Teste on-line, era 
necessário instalar um programa (browser seguro) e fazer um teste de compatibilidade. 
As instruções para tais procedimentos, bem como demais orientações para evitar 
possíveis contratempos durante a prova, foram disponibilizadas nos editais nº 03 e 
04/2020 – Edição de Setembro de 2020, publicados em 20/07/2020, e em demais 
comunicados encaminhados aos participantes e disponibilizados no site do Teste 
Anpad. 
 
No dia de realização do Teste, ao acessar o sistema, o participante preenchia seu 
registro e identificação na plataforma para obter sua autorização de ingresso ao teste. 
Essa identificação era feita por meio da plataforma on-line, no qual uma foto do 
participante e de um documento de identificação era captada pela câmera. Após essa 
autenticação, o fiscal autorizador da empresa contratada pela Anpad liberava o 
sistema para o participante iniciar o Teste, tendo este até três horas para finalizá-lo 
(exceto casos de necessidade especial). Durante toda a realização do teste, o 
participante era monitorado por proctoring de IA e por fiscal da empresa contratada. 
 
Do total de inscritos para a Edição de Setembro de 2020, verificamos que 9,89% não 
realizaram o Teste, sendo alguns ausentes e outros alegando problemas técnicos. A 
Anpad está analisando todos os casos e, para esses participantes, está organizando 
uma nova edição do Teste em data que será divulgada em breve. 
 
No dia do Teste, nossa equipe atuou intensamente para auxiliar os participantes, mas 
percebemos que vários deles deixaram para instalar o programa necessário para a 
realização da prova no mesmo dia, não atendendo às recomendações da Anpad, de 
fazer todos os testes necessários nos equipamentos com antecedência. No entanto, 
alguns participantes que se prepararam com antecedência também sofreram com 
problemas técnicos. 
 
Uma das empresas contratadas pela Anpad estava disponível há mais de uma semana 
antes da realização do Teste com uma equipe para orientar os participantes durante o 
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processo de instalação de programa, dando suporte por telefone e e-mail para aqueles 
que entravam em contato. 
 
Todos esses procedimentos foram realizados visando garantir a oferta de um serviço 
de qualidade. Contudo, uma vez que os participantes realizaram a prova remotamente 
a partir de qualquer local físico que lhe fosse conveniente com acesso à internet, muitos 
dos problemas ocorridos poderiam estar relacionados à instabilidade de conexão e por 
outras questões técnicas.  
 
No momento, estamos finalizando a etapa dos recursos dos participantes em relação 
às questões para, em seguida, finalizar os resultados e disponibilizá-los aos programas 
e aos participantes que realizaram o Teste Anpad on-line.  
 
Ressaltamos, ainda, que a Anpad prima pela qualidade do Teste Anpad e que os 
problemas ocorridos com alguns participantes serão solucionados por meio da oferta 
de um novo Teste, que será realizado nas próximas semanas. 
 
Continuamos à disposição dos programas para qualquer dúvida ou esclarecimento.  
 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
Maringá/PR, 18 de setembro 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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