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Programa de Actividades 
19º Concurso Regional Sul-africano ACM de Programação (Sede Angola) 

 

 
 

Sexta Feira, 20 de Outubro de 2017 

Hora Actividade Lugar Participantes 

8:00-8:30 Registo dos participantes Hall de Entrada Todos 

8:45-9:25 Boas vindas Anfiteatro Todos 

9:30-12:00 Dissertações sobre algoritmos Anfiteatro Estudantes+Treinadores 

10:00-12:00 Reunião de Directores ACM-ICPC Sala de reuniões Directores ACM-ICPC 

12:10-13:10 Almoço Refeitório Todos 

13:15-15:00 Dissertações sobre algoritmos Anfiteatro Estudantes 

14:30-18:00 ICPC-Xadrez  Hall de Entrada Estudantes+Treinadores 
 

Sábado, 21 de Outubro de 2017 

Hora Actividade Lugar Participantes 

06:30-07:15 Pequeno-almoço Refeitório Todos 

07:20-07:30 
Entrada das equipas 
na sala de competição 

Biblioteca Todos 

07:30-08:00 

Discurso de abertura da 
Competição – Sua Excia. Ministro 
das Telecomunicações e 
Tecnologias de Informação (MTTI) 
Dr. José Carvalho da Rocha 

Biblioteca Todos 

08:00-08:15 Leitura das regras do Concurso Biblioteca Todos 

08:15-08:45 Concurso de práctica Biblioteca Estudantes + Treinadores 

09:00-14:00 Concurso real Biblioteca Estudantes 

08:00-14:00 Galeria do expectador Sala de reuniões Convidados + Treinadores 

 
 
 
14:00-16:30 
 
 
 

Almoço 
Resultados e Premiação 
Intervenção de Sua Excia. 
Ministra da Educação, Doutora 
Maria Cândida Teixeira 
Discurso de encerramento – Sua 
Excia. Ministra do Ensino 
Superior, Ciência, Tecnologia e 
Inovação – Doutora Maria do 
Rosário Bragança Sambo 
Celebração 

Refeitório Todos 
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Descrição das Actividades 

Registo dos participantes 
Nesta actividade verifica-se a certificação das identidades dos participantes (concorrentes, treinadores e 
convidados). Os participantes recebem o pacote de inscrição e uma foto oficial é tirada para cada uma das 
equipas. 

Dissertações sobre algoritmos 

A intenção desta actividade é produzir e socializar conhecimento para desenvolver o ACM-ICPC angolano. Os 
estudantes interessados podem preparar individualmente uma apresentação ou outros materiais sobre algum 
algoritmo, técnica de programação, estrutura de dados ou outro elemento importante em programação 
competitiva. Um corpo de juris decidirá as dissertações e materiais de maior qualidade. As apresentações 
tomarão um máximo de 10 minutos, podendo mostrar-se exemplos de código, imagens, problemas de júris on-
line onde se pode aplicar conhecimento abordado, etc. Os materiais apresentados serão compartilhados em 
https://icpcangola.wordpress.com. Para participar, deve submeter o seu trabalho antes das 16:00 horas do dia 
19 de Outubro mediante o envio de um correio para o endereço acm.icpc@isutic.gov.ao com assunto 
Dissertações sobre algoritmos. O corpo da mensagem de correio deve incluir nome do apresentador e o tema a 
tratar; em anexo um arquivo compactado com uma primeira aproximação dos materiais a apresentar. Espera-
se que cada equipa tenha pelo menos um membro participante nesta actividade. 

Reunião de Directores ACM-ICPC 

Nesta actividade reúnem-se os directores e/ou representantes para o ACM-ICPC das instituições angolanas 
presentes. O objectivo é traçar metas para garantir o crescimento do Concurso durante o próximo ciclo, propor 
estratégias de trabalho, partilhar experiências, reconhecer o trabalho realizado, receber capacitação, abordar 
temas de interesse e aprovar regras. 

ICPC-Xadrez 

Nesta actividade as equipas representam a suas instituições em outra «batalha», desta vez no jogo ciência. O 
xadrez, o pensamento lógico e, portanto, a programação, são muito afins. Para participar, deve-se enviar antes 
das 16:00 horas do 19 de Outubro um correio para o endereço acm.icpc@isutic.gov.ao com assunto ICPC-
Xadrez. O corpo da mensagem de correio deve incluir nome do jogador. Espera-se que cada equipa tenha ao 
menos um membro participante nesta actividade. 

Concurso de práctica 
Nesta actividade os concorrentes familiarizam-se com o ambiente de programação e a plataforma de 
competição (configurações de hardware e software, dinâmica do concurso, etc.). É o momento idôneo para que 
as equipas esclareçam todas as dúvidas a respeito do assunto. Tipicamente apresenta-se um conjunto de dois 
ou três problemas (descritos em idioma inglês e de baixa complexidade). A tabela de posições deste concurso 
não influencia na determinação dos vencedores do 19º Concurso Regional Sul-africano ACM de Programação. 

Galeria do espectador 

Durante o Concurso de práctica o treinador que desejar pode acompanhar a sua equipa. No entanto, no 
Concurso real os estudantes não têm contacto com o seu treinador. Disponibilizar-se-á um local para que os 
treinadores e convidados sigam os detalhes da competição. 

Concurso real 

Nesta actividade as equipas competem para definir os vencedores do 19º Concurso Regional Sul-africano ACM 
de Programação, e a equipa representante da região sul-africana na Final Mundial do ACM-ICPC que terá lugar 
em Beijing, China de 15 à 20 de Abril de 2018. Apresentam-se pelo menos 6 problemas (descritos em idioma 
inglês e de diversos níveis de complexidade). 

 

Mais 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. 
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