Carta aos Candidatos do Exame Anpec e aos Coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação em
Economia
O Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (CDAnpec), reunido de forma virtual no dia 18 de outubro de 2022, discutiu sobre os incidentes pontuais
que ocorreram durante a aplicação da última edição do exame nacional e implicaram a necessidade de
realização de novas provas, conforme estabelecido em seu regulamento.
O Exame Anpec 2023 foi realizado no formato on-line devido às condições ainda incertas relativas à
pandemia, uma vez que seu planejamento começou num momento em que uma nova onda de covid-19
ainda assolava o país, além de incertezas em relação à infraestrutura existente nos centros para aplicação
online, mas de forma presencial. O formato adotado também mostrava um importante potencial
inclusivo, haja vista os elevados custos de transporte e hospedagem para realização de provas presenciais
incorridos por parte dos candidatos.
Esse formato, contudo, trouxe inúmeros desafios e necessidades de adaptação. A execução dos Exames
2021 e 2022 foi realizada por um terceiro prestador de serviço. Porém, ocorreram problemas que levaram
à consideração de outras soluções. Essa plataforma foi desenvolvida entre 2021 e 2022, com a realização
de testes e simulações para assegurar sua funcionalidade e integridade em termos de cibersegurança.
No momento de aplicação das provas do Exame 2023, constatou-se alguns problemas operacionais que
levaram à instabilidade dos sistemas em alguns momentos. Diversos relatos de candidatos aos centros
somaram-se às informações prestadas pela Coordenação do Exame nesse âmbito. Os problemas mais
graves se concentraram nas provas de Macroeconomia e Matemática, sendo que ambas foram aplicadas
em data posterior.
O CD-Anpec lamenta a ocorrência de tais eventos e se solidariza com os candidatos que tenham se
sentido afetados.
Ao longo das últimas décadas, o exame nacional da Anpec tem servido como um importante instrumento
para o desenvolvimento da Pós-Graduação em Economia no país. Para tanto, a credibilidade, qualidade
e isonomia do exame têm sido elementos basilares. O CD-Anpec tem consciência disso e trabalhará,
auxiliado pela coordenação do exame nacional, para que os eventos desse ano não se repitam. Além
disso, buscará tornar a prova cada vez mais inclusiva, viabilizando o acesso dos candidatos à pósgraduação em economia em todo o país.
Uma comissão foi constituída por representantes de diferentes centros para se aprofundar na
identificação dos problemas do último exame e propor medidas de curto e longo prazo para que este
mantenha suas características de excelência e prestígio. Além disso, uma nova reunião do CD-Anpec
está agendada para acontecer ainda em outubro. Nela serão debatidas ações para o planejamento do
exame a ser aplicado no próximo ano.
A despeito dos imprevistos ocorridos, a Anpec reafirma sua confiança na lisura do processo e dos
resultados que serão divulgados em novembro.
Maiores informações sobre as dificuldades encontradas na aplicação do último exame nacional e as
soluções adotadas pela Coordenação do Exame para contorná-las podem ser encontradas no comunicado
elaborado pela coordenação do exame, disponível em
http://www.anpec.org.br/novosite/uploads/Exame_2023-comunicado_e_resposta_a_peticao_de_1110-2022.pdf

