
 
 

19º Concurso Regional Sul-africano ACM de Programação (Sede Angola) – Guia de inscrição            Página 1 de 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia de inscrição 
19º Concurso Regional Sul-africano ACM de Programação (Sede Angola) 

 
 

42ª Final Mundial do ACM-ICPC, em Beijing, China.



 
 

19º Concurso Regional Sul-africano ACM de Programação (Sede Angola) – Guia de inscrição            Página 2 de 8 
 

Disposições preliminares 

A presente guia de inscrição está ajustada para aquelas instituições que têm intenção de incorporar ao Ciclo 

2017-2018 directamente no nível regional. Deve-se considerar o seguinte: 

• O Ciclo ACM-ICPC 2017-2018 em Angola organizar-se-á em quatro níveis, cada um com os seguintes 

prazos para realizar a inscrição de equipas: 

o Concurso Regional (inscrições desde 9 de Setembro até o 6 de Outubro). 

o Final Mundial (a equipa ganhadora do Concurso Regional é automaticamente promovida). 

• A instituição que, por alguma razão justificada, não possa organizar seu Concurso Local nem participar 

no Concurso Nacional, poderá solicitar a inscrição direta de uma equipa no Concurso Regional. 

• A solicitação de inscrição de uma equipa será aceitada se cumpre com as seguintes condições: 

o Efectua-se no período estabelecido. 

o No momento de efectuar-se fica ao menos uma cota disponível. 

o Efectua-se correctamente segundo o descrito nesta guia. 

o A equipa representa a uma instituição do Ensino Superior de Angola. 

o Os três concursantes e o treinador cumprem as Condições de elegibilidad.  

• Uma equipa não se considera inscrita oficialmente até tanto sua solicitação não seja verificada e 

aceitada pelo Comité Organizador. 

• As equipas classificadas em cada nível, serão promovidas sem necessidade de repetir o processo de 

inscrição. 

Passos do processo de inscrição 

O processo de inscrição de uma equipa no Ciclo ACM-ICPC 2017-2018 em Angola consta de dois passos 

fundamentais: 

1. Criação da equipa no Sistema de Inscrição do ACM-ICPC. 

2. Aceitação da solicitação de inscrição da equipa pelo Comité Organizador. 

Criação das equipas 

O treinador é o encarregado de criar a equipa no Sistema de Inscrição do ACM-ICPC, para isso deve fazer o 

seguinte: 

1. Se ainda não tem conta no Sistema, então deve obter uma: 

a. Aceder ao formulário e entrar correctamente os dados solicitados. 

b. No primeiro formulário: especificar uma direcção de correio eletrónico que não exista no 

sistema e que possa receber mensagens internacionais; definir uma senha de ao menos quatro 

caracteres; cumprir com o captcha; clicar no botão Next. 

c. No segundo formulário: seleccionar o título e género; introduzir o nome e dois apellidos; 

seleccionar a instituição (utilizar a opção not in the list em caso de ser necessário); encher a 

cidade e o país de residência; clicar no botão Next. 

https://icpcangola.wordpress.com/2017/07/28/ciclo-acm-icpc-2017-2018/
https://icpc.baylor.edu/download/regionals/rules/EligibilityDecisionTree-2017.pdf
https://icpcangola.wordpress.com/comite-organizador/
https://icpc.baylor.edu/
https://icpcangola.wordpress.com/comite-organizador/
https://icpc.baylor.edu/register
https://icpc.baylor.edu/private/other/suggestInstitution.icpc
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d. Finalmente clicar no botão Register para confirmar os dados proporcionados. Uma vez no 

Dashboard, aceder ao Profile para encher os restantes dados da conta (ver ajuda dos campos 

no Anexo I). 

2. Se já tem conta no Sistema, então deve iniciar sessão. Utilizar a opção Forgot password se a senha tem 

sido esquecida. 

3. Uma vez iniciada a sessão, seleccionar a opção Create a team no menu da direita. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de Inscrição do ACM-ICPC. 

4. De clique sobre nossa região ou aceda à opção Show all contests para aceder à Árvore de Competições. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Árvore de Competições. 

5. Na árvore de competições do presente ano: seleccionar apropriadamente a sede do concurso. 

https://icpcangola.files.wordpress.com/2017/08/anexo-i.pdf
https://icpc.baylor.edu/login
https://icpc.baylor.edu/passwordReset
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6. No seguinte formulário: especificar a quantidade de equipas a inscrever; entrar um nome para a cada 

equipa; seleccionar a instituição (ex.: "Instituto Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação") 

e clicar em Select; clicar no botão Next. 

Figura 3. Adicionando equipas à competição seleccionada. 
 

7. Acrescentar os três concursantes à cada equipa. Para a cada um deles: 

a. Clicar no botão verde com o signo “+” para agregar um concursante. 

b. Se o estudante tem concorrido anteriormente no ACM-ICPC, e aparece registado no Sistema, 

escrever sua direcção de correio eletrónico no primeiro campo. Aparecerá seu nome seguido 

de sua direcção de correio eletrónico. Clicar sobre o mesmo para seleccioná-lo, e os restantes 

campos serão enchidos automaticamente e desabilitados. Assegurar-se de que está 

seleccionado o valor Contestant na coluna Team Role. 

Figura 4. Acrescentando à equipa um concursante anteriormente registado no Sistema. 
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c. Se o estudante concorre pela primeira vez no ACM-ICPC, clicar no vínculo Add new team 

member, depois encher todos os campos da tabela (endereço real de correio eletrónico que 

possa receber mensagens internacionais, papel Contestant, Mr. ou Mrs., nome, dois apellidos e 

género). 

Figura 5. Acrescentando à equipa um concursante ainda não registado no Sistema. 

d. Para confirmar a inscrição, clicar em Confirm Registration. 

e. Nesse momento à cada integrante da equipa chegar-lhe-á uma notificação a seu correio 

eletrónico (por isso a necessidade de que possa receber mensagens internacionais) com 

detalhes e instruções para que aceda ao sistema e complete seus dados. Para o completamiento 

dos dados recomenda-se consultar o Anexo I. 

f. Seguidamente o sistema mostrará a vista da equipa. Os dados mais importantes que se 

relacionam nela são o estado do registro dos concursantes (coluna Registration complete?) e o 

estado da inscrição da equipa (Pending, Accepted ou Canceled). 

Notas: 

o É obrigatório que a cada concursante complete o registro de sua conta no sistema, de modo 

que os organizadores possam considerar à equipa para ser aceite na competição. 

A inscrição do concursante no sistema não estará completada até tanto os dados requeridos 

não se encham de maneira completa e correta (ver Anexo I). Verificar que ao iniciar sessão no 

sistema não se mostre a mensagem de advertência “Your registration is incomplete. Please 

complete required fields”. 

o O concursante pode outorgar acesso ao treinador para que edite os dados de seu perfil. Para 

isso deve aceder ao sistema; clicar no vínculo Profile; no menu da direita do ecrã aceder a 

PersonManagement>References; na flange People with access to your profile, aparecerá o nome 

do treinador que o agregou à equipa; clicar no botão Allow. 

 

 

https://icpcangola.files.wordpress.com/2017/08/anexo-i.pdf
https://icpcangola.files.wordpress.com/2017/08/anexo-i.pdf
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Figura 6. Outorgando acesso ao treinador para edição dos dados do perfil. 

o Uma equipa não está oficialmente inscrita na competição até tanto seu estado seja Accepted. 

o Uma equipa aceitar-se-á quando todos seus membros tenham os dados completos. 

 

  



 
 

19º Concurso Regional Sul-africano ACM de Programação (Sede Angola) – Guia de inscrição            Página 7 de 8 
 

Anexo I. Completamento dos dados do perfil 

Na secção General info: 

• Title: Título académico ou pessoal (ex.: Mr., Mrs. o Professor). 

• First name: Nome e, em caso de tê-lo, segundo nome (ex.: Tomás Orlando). 

• Last name: Sobrenome (ex.: Junco Vázquez). 

• Email: Direcção completa de correio (ex.: tomaso@uci.cu). 

• Badge name: Nome completo para a credencial do participante (ex.: Tomás Orlando Junco 

Vázquez). 

• Certificate name: Nome completo para o certificado de participação (ex.: Tomás Orlando Junco 

Vázquez). 

• Home city: Cidade de nascimento (ex.: Pinar del Río). 

• Home state (if appl.): Estado ou província de nascimento (ex.: Pinar del Río). 

• Home country: País de nascimento (ex.: Cuba). 

• Residence country: País de residência (ex.: Cuba). 

• Occupation (student..): Ocupação (ej.: Student ou Professor). 

• Institution/Employment/Company: Instituição representada (ex.: Instituto Superior de 

Tecnologias de Informação e Comunicação). 

• Special needs: Necessidades especiais pessoais (ex.: Wheelchair ou Insulin shots). Se não há 

nenhuma não se completa. 

• ACM ID: Número de idenficación na ACM, que é obtém ao ter uma membresía em dita 

Associação. Em caso de não ter se especifica a palavra FREE. 

• Date of birth: Data de nascimento (ex.: 07/12/1981) 

Na secção Contact info: 

• Phone: Telefone de contacto. Prefere-se o formato internacional GSM (ex.: +244 926516161). 

• Home airport code: Código IATA do aeroporto (ej.: LAD). 

• Emergency contact number (other than your own): Número de telefone para notificar em caso 

de emergência (tipicamente especifica-se o número de telefone de um familiar próximo). 

Prefere-se o formato internacional GSM (ex.: +244 926297832). 

• Emergency contact name (for the number): Nome do familiar próximo para notificar em caso 

de emergencia. 

 

 

Na secção Address:  

mailto:tomaso@uci.cu
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• Company / Street: Nome da instituição representada (ex. Instituto Superior de Tecnologia de 

Informação e Comunicação). 

• Street line 2: ex. Parque do Saber do MTTI. Bairro dos CTT’s km 7 

• Street line 3: ex. Rangel 

• City: ex. Luanda 

• Postal code (ZIP): ex. 0405 

• Country: ex. Angola 

Na secção Degree info (aparece só se é estudante): 

• Area of study: Área ou campo de estudo (ex.: Informatics). 

• Degree pursued: Grau ou título académico ao que se aspira (ex.: Engineer). 

• Start of Bachelor deg.: Data em que começou a Educação Superior (ex.: 03/01/2012). 

• Expected graduation: Data em que deve terminar a Educação Superior (ex.: 02/22/2017). 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://icpcangola.wordpress.com/
mailto:acm.icpc@isutic.gov.ao
mailto:valeriano.massele@isutic.gov.ao

