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O que é ACM-ICPC?

• Concurso Internacional Universitário de
Programação, organizado pela ACM.

• Competição anual de programação de computadores
entre equipas que representan as instituições de
Ensino Superior.

• Surgiu nos Estados Unidos em 1970.

• Patrocinadores do evento: Apple (1989), AT&T (1990-
1993), Microsoft (1994-1997), IBM (1998-2018).

• Espectáculo de balões de helio de diferentes cores.
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Principais metas:

• Incentivar o desenvolvimento e reconhecimento de
habilidades profissionais.

• Proporcionar um espaço onde os estudiantes e
professores podem intercambiar culturas,
experiências e conhecimentos.

• Garantir uma plataforma para orientar e incentivar a
atenção da indústria, academia e o público que possa
olhar as próximas gerações de profissionais da
Informática.

• Site oficial: https://icpc.baylor.edu

https://icpc.baylor.edu/


O que é ACM-ICPC?

Níveis de competição em cada ciclo:

1. Concursos Locais. A nível de instituições.

2. Concursos Nacionais. A nível de país.

3. Concursos Regionais. Realizam-se entre Outubro e 
Dezembro de cada ano.

4. Final Mundial. Realiza-se no primeiro semestre do 
ano seguinte depois dos Concursos Regionais.
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CAMPEÕES MUNDIAIS  2004 (NRU-ITMO, RUSSIA) e VLADIMIR PUTIN.
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CAMPEÕES MUNDIAIS 2009 (NRU-ITMO, RUSSIA) e DMITRY MEDVEDEV.
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CAMPEÕES MUNDIAIS 2011 (ZHEJIANG UNIVERSITY, CHINA).
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CAMPEÕES MUNDIAIS 2013 (NRU-ITMO, RUSSIA).
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CAMPEÕES MUNDIAIS 2014 (ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY, RUSSIA).
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CAMPEÕES MUNDIAIS 2015 (NRU-ITMO, RUSIA).



O que é ACM-ICPC?

CAMPEÕES MUNDIAIS 2016 (ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY, RUSSIA).



O que é ACM-ICPC?

CAMPEÕES MUNDIAIS 2017 (ST. PETERSBURG ITMO UNIVERSITY, RUSSIA).



O que é ACM-ICPC?

CAMPEÕES MUNDIAIS 2018 (MOSCOW STATE UNIVERSITY, RUSSIA).



O que é ACM-ICPC?

O ACM-ICPC é um dos eventos académicos mais
antigos e grandes em termos de participação e
prestígio a nível do mundo.



Habilidades ACM-ICPC

• Resolução de problemas.

• Disciplina.

• Lógica e gênio.

• Matemáticas.

• Linguagens de programação.

• Idioma Inglês.

• Trabalho em equipa.



Habilidades Profissionais

• Resolução de problemas.

• Disciplina.

• Lógica e gênio.

• Matemáticas.

• Linguagens de programação.

• Idioma Inglês.

• Trabalho em equipa.



Motivações para participar

• Diversão, exercitar a mente e intercâmbio cultural.
Programar é divertido.

• Aumenta o prestígio, visibilidade e o reconhecimento
internacional da instituição e do país.

• Participar e obter prémios nos distintos níveis da
competição de programação mais antiga e
prestigiosa do mundo.



Motivações para participar

• Melhorar habilidades em programação e algoritmos
eficientes na resolução de problemas, com idioma
inglês, matemática e trabalho em equipa.

• Intercambiar experiências e conhecimentos com
pessoas de outras regiões do mundo.

• Obter 1 ano de membro grátis na ACM (acesso a
vários recursos e materiais de alto valor científico,
etc.).



Motivações para participar

• Muitas empresas no ramo tecnológico estão
observando os resultados do evento e dos
participantes em geral.

• Muitos dos participantes, vencedores ou não,
recebem ofertas laborais das empresas; e podem
exibir em seu currículo vital a participação no evento
como um resultado.



1ª PARTICIPAÇÃO DE ANGOLA NO ACM-ICPC, EM 2016 (SEDE ISUTIC).
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STAFF ACM-ICPC 2016.



2ª PARTICIPAÇÃO DE ANGOLA NO ACM-ICPC, EM 2017 (SEDE ISUTIC).



O Secretario de Estado do MTTI, expressou as palavras de abertura da Sede Angolana.



O Ministro das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação, visitou o Evento.



2ª PARTICIPAÇÃO DE ANGOLA NO ACM-ICPC, EM 2017 (SEDE ISUTIC).



2ª PARTICIPAÇÃO DE ANGOLA NO ACM-ICPC, EM 2017 (SEDE ISUTIC).



STAFF ACM-ICPC 2017.



ACM-ICPC 2018-2019 em Angola

• Concursos Locais (17 de Agosto). Apuramento das
equipas para o Concurso Nacional.

• I Acampamento Angolano de Treinamento para o
ACM-ICPC (27/08/2018 à 06/09/2018).

• Concurso Nacional (6 e 7 de Setembro). Apuramento
das equipas angolanas para o Concurso Regional.

• II Acampamento Angolano de Treinamento para o

ACM-ICPC (01/10/2018 à 11/10/2018).

• Concurso Regional (12 e 13 de Outubro).
Apuramento das equipas para a Final Mundial.

• Final Mundial (Abril de 2019).



• 6 até 12 problemas redigidos em idioma Inglês e de
variadas complexidades.

• Correção automática das soluções. Enfoque de "Tudo
ou Nada" em cada intento de solução.

• Qualificação por quantidade de problemas resolvidos
e tempo total acumulado (inclui penalização pelo
cada envio não certo).

• Duração: 4 a 5 horas.

• Linguagens: C, C++, C++ 11, Python, Java e Kotlin.

ACM-ICPC 2018-2019 em Angola



• Cada equipa está integrada com três estudantes e
um treinador da mesma universidade.

• Para o ciclo 2018-2019 cada estudante deve ter
nascido depois de 1995, ou ter iniciado o Ensino
Superior depois de 2014.

• A composição das equipas é invariável do principio
ao fim.

• Cada equipa dispõe de um computador com sistema
GNU/Linux e outras ferramentas livres.

• Podem trazer na competição, bibliografías não
digitais.

ACM-ICPC 2018-2019 em Angola



Prémios:

• Todos os estudantes e treinadores obterão
certificados de participação.

• Em cada nível serão entregues certificados para os
seguientes prémios:

– Prémio de Ouro (Campeão): Equipa que finalize
na primeira posição do ranking.

– Prémio de Prata.

– Prémio de Bronze.

ACM-ICPC 2018-2019 em Angola



Mais prémios:

• Em cada nível serão entregues certificados que
avaliam os seguintes prémios:

– Equipa Veloz: Equipa que enviar no site e obter a
primeira solução aceite.

– Equipa Certeira: Equipa que no site resolva a
maior quantidade de problemas sem envios
incorrectos.

– Equipa Exclusiva: Equipa que resolva a maior
quantidade de problemas que nenhuma outra
equipa conseguiu resolver.
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Sites para o treinamento
• UVA Online Judge (uva.onlinejudge.org)

• Sphere Online Judge (www.spoj.com)

• Caribbean Online Judge (coj.uci.cu)

• Codeforces (codeforces.com)

• URI Online Judge (www.urionlinejudge.com.br)

• USA Computing Olympiad (www.usaco.org)

• A2 Online Judge (a2oj.com)

• Project Euler (projecteuler.net)

• GeeksforGeeks (www.geeksforgeeks.org)

• ACM-ICPC Live Archive (icpcarchive.ecs.baylor.edu)

https://uva.onlinejudge.org/
http://www.spoj.com/
http://codeforces.com/
http://codeforces.com/
https://www.urionlinejudge.com.br/
http://www.usaco.org/
https://a2oj.com/
https://projecteuler.net/
http://www.geeksforgeeks.org/
https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/


Principais Asseguramentos

• A sala 225 do ISUTIC está disponível para
treinamento ACM-ICPC. O laboratório tem acesso a
internet.

• Em https://icpcangola.wordpress.com tem disponível
todas as informações sobre inscrição e o concurso
em Angola.

• O processo de inscrição para os Concursos Locais
Angolanos, está a ser levado a cabo com prazo até o
12 de Agosto.

• Qualquer dúvida pode escrever a
acm.icpc@isutic.gov.ao.

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


João Manuel de Azevedo Leão
Director da sede do ACM-ICPC em Angola (ISUTIC).

Valeriano Messele

Director Executivo do ACM-ICPC em Angola

valeriano.massele@isutic.gov.ao

Tomás O. Junco Vázquez

Director Assistente do ACM-ICPC em Angola

samot81@gmail.com
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