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O que é ACM-ICPC? 

O Concurso Internacional Universitário de Programação (ACM-ICPC, siglas em inglês) é uma competição anual 

de programação de computadores sob os auspícios da Association for Computing Machinery (ACM). Surgiu no 

ano de 1970 a partir de um concurso realizado em Texas A&M University, organizado pela Sociedade Honorífica 

Upsilon, e desde então tem sido aderido por inúmeras equipas de distintas instituições de ensino superior do 

mundo inteiro. O gráfico seguinte ilustra o crescimento vertiginoso do ACM-ICPC em termos de participantes 

durante os últimos anos: 

 

Fonte:  https://icpc.baylor.edu/ 

No ACM-ICPC compete-se por equipas de 3 estudantes e 1 treinador, todos pertencentes a uma mesma 

instituição de ensino superior. O concurso organiza-se, geralmente, em quatro níveis de competição: 

1. Concursos Locais: Realizam-se anualmente a nível de instituição e têm como propósito fundamental o 

apuramento de equipas para os Concursos Nacionais. 

2. Concursos Nacionais: Realizam-se anualmente a nível de país e visam o apuramento de equipas para os 

Concursos Regionais. 

3. Concursos Regionais: Realizam-se em várias regiões do mundo, entre os meses de Outubro e Dezembro 

de cada ano. Têm como objectivo apurar as equipas para a Final Mundial. 

4. Final Mundial: Realiza-se nos primeiros meses do ano seguinte aos Concursos Regionais e tem como 

propósito fundamental a determinação das melhores equipas a nível mundial. 

https://icpc.baylor.edu/
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Durante a competição, cada equipa dispõe de um computador com sistema operativo GNU/Linux e outras 

ferramentas livres. A competição tem uma duração de 4 a 5 horas para resolver de 6 a 12 problemas 

(dependendo do nível de competição), redigidos na língua inglesa, de diferentes complexidades e áreas do 

saber. As linguagens de programação permitidas são C, C++, Python e Java. 

Primeira participação de Angola no ACM-ICPC 

No passado 15 de Outubro teve lugar a 18ª edição do Concurso Regional Sul-africano com a participação de 103 

equipas em representação de 30 universidades da África do Sul, Benin, Burquina Faso, Camarões, Etiópia, 

Namibia, Níger, Nigéria, Togo e Angola. O Instituto Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(ISUTIC) organizou uma das 13 sedes da Região Sul-africana. 

 

1ª participação de Angola no ACM-ICPC, em 2016 (sede ISUTIC). Participaram estudantes do ISUTIC e da UAN 

As equipas SMALLDEVELOPERS, HEO e LOUCAMENTE SÉRIOS ocuparam os primeiros lugares da sede angolana 

e as posições 32, 35 e 47, respectivamente, do ranking regional. Foi sem dúvidas um bom resultado para a 

primeira participação angolana neste concurso. 

http://acm.cs.up.ac.za/
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EQUIPA SMALLDEVELOPERS (1° lugar Angola) 

 

 
EQUIPA HEO (2° lugar Angola) 

 

 

EQUIPA LOUCAMENTE SÉRIOS (3° lugar Angola) 
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Ciclo ACM-ICPC 2017-2018 em Angola 

A principal meta do ACM-ICPC angolano é incrementar o número de universidades angolanas participando em 

cada nível de competição, bem como o número de equipas. Uma importante restrição com respeito à idade é 

que um estudante pode competir no Ciclo ACM-ICPC 2017-2018 somente se nasceu após 1994 ou iniciou o 

ensino superior após 2013. 

No sábado 9 de Setembro do ano em curso, o ISUTIC organizará os Concursos Locais de todas as instituições 

de ensino superior (IES) angolanas, para  eleger os seus representantes no Concurso Nacional ACM Angolano. 

Será utilizada para o efeito a plataforma de competição Caribbean Online Judge (COJ). 

Nos dias 29 e 30 de Setembro, realizar-se-á no ISUTIC a primeira edição do Concurso Nacional ACM Angolano 

(ACM-AOCPC, siglas em inglês). Prevê-se a participação de até 30 equipas. Caso haja mais de 30 confirmações 

de participação, determinar-se-ão as equipas participantes atendendo principalmente o seu desempenho no 

ranking geral dos Concursos Locais, impondo o máximo de três equipas por instituição.  

As melhores 15 equipas do ACM-AOCPC representarão Angola nos dias 20 e 21 de Outubro na 19ª edição do 

Concurso Regional ACM Sul-africano. 

Finalmente, na expectativa de alguma equipa angolana tornar-se vencedora geral da 19ª edição do Concurso 

Regional Sul-africano então representará a nossa Região na 42ª Final Mundial do ACM-ICPC que terá lugar em 

Beijing, China, do 15 ao 20 de Abril de 2018. 

Sugerimos revisar detenidamente os prazos e indicações para inscrição de equipas.  

Contactos ACM-ICPC Angola 

Detalhes sobre o ACM-ICPC no nosso país podem ser vistos no website https://icpcangola.wordpress.com/. 

Os esclarecimentos adicionais podem ser prestados mediante o endereço electrónico acm.icpc@isutic.gov.ao 

e/ou contactar directamente: 

 

Eng. Valeriano Massele Marcelino 
 
Director Executivo 
ACM-ICPC Angola 

+244-923515676 
valeriano.massele@isutic.gov.ao   

MSc. Tomás Orlando Junco Vázquez 
 
Director Assistente 
ACM-ICPC Angola 

+244-926516161 
samot81@gmail.com 

 

http://coj.uci.cu/
https://icpcangola.wordpress.com/inscricoes-2017-2018/
https://icpcangola.wordpress.com/
mailto:acm.icpc@isutic.gov.ao
mailto:valeriano.massele@isutic.gov.ao

