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Inscrições para o Teste ANPAD 
Seleção para Mestrado e Doutorado em Administração e Ciências Contábeis 

 

Encerram-se, no dia 18 de agosto, as inscrições para a Edição de Setembro de 2015 do Teste 

ANPAD, promovido pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

(ANPAD). 

 
Envolvendo conhecimentos em línguas portuguesa e inglesa e habilidades em raciocínios lógico, 
quantitativo e analítico, o Teste ANPAD é um exame nacional que tem sido utilizado por diversas 
instituições como parte dos processos de seleção de cursos de pós-graduação stricto sensu e de 
cursos profissionalizantes de Administração, Ciências Contábeis e áreas afins. 
 
Dentre as instituições usuárias do Teste ANPAD, destaca-se o atual número de 181 cursos de 
Mestrado e de Doutorado em Administração, Ciências Contábeis e áreas afins. 

O Teste ANPAD é realizado três vezes ao ano, sempre nos meses de fevereiro, junho e setembro. A 

Edição de Setembro de 2015 será realizada no dia 20 de setembro em 41 cidades do Brasil. A 

relação completa dos locais de aplicação está disponível no sítio eletrônico 

(www.anpad.org.br/teste). 

Os inscritos podem ter cursado ou estar cursando a graduação em qualquer área de 

conhecimento. É importante lembrar, no entanto, que o resultado do Teste ANPAD, que tem 

validade máxima de dois anos (período correspondente às seis últimas edições), constitui apenas 

um dos requisitos exigidos pelas instituições usuárias, cabendo ao interessado buscar mais 

informações sobre os processos seletivos junto à coordenação de cada curso pretendido ou 

demais organizações.  

A inscrição para o Teste ANPAD é realizada somente via Internet, mediante acesso ao sítio 

eletrônico www.anpad.org.br/teste. Essa página apresenta, ainda, a lista completa das instituições 

usuárias, informações sobre o conteúdo e o formato das provas, procedimentos necessários para 

inscrição no Teste, bem como horários e locais de realização das provas. É possível também 

adquirir as provas de edições anteriores, com os respectivos gabaritos e justificativas das 

respostas, o que pode ajudar o inscrito a se preparar para a prova.  

Outros esclarecimentos podem ser obtidos junto à Coordenação do Teste ANPAD pelo e-mail 

teste@anpad.org.br ou pelo telefone (44) 3020-2322. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação do Teste ANPAD 

http://www.anpad.org.br/teste
http://www.anpad.org.br/teste
mailto:teste@anpad.org.br

