
Púlpito Digital Interativo
O conceito de púlpito digital aplica-se tanto 
à montagem de salas de aula presencial 
interativa, quanto à montagem de estúdios 
de aulas transmitidas por vídeo à distância 
(via Internet ou via satélite).

O Púlpito Digital Interativo (PDI) permite que 
um professor, sem a necessidade de 
auxiliares, comande durante a aula vários 
recursos digitais, tais como computador, 
videoconferência, DVD, câmara de 
documentos, projetor de vídeo, etc., todos 
agrupados em um móvel compacto. Todos 
os componentes são interligados, além de 
poderem ser conectados à rede de 
computadores, por fio ou sem fio.

O PDI básico produzido pela Edulogica Systems consta de:

- Computador notebook com tela de 14 polegadas, para exibição de slides, navegação em 
softwares ou na internet, e comando do Quadro Branco Eletrônico

- Câmara de documentos, que funciona com uma câmara de vídeo digital de alta resolução 
em posição vertical, e permite a projeção de transparências, slides, espécimes ou objetos 
tridimensionais, impressos opacos, etc., funcionando ao mesmo tempo como um 
retroprojetor e um epidiascópio, com saída para o projetor de vídeo multimídia e a 
videoconferência.

- Computador de emissão/recepção de videoconferência por vários meios (internet, 
transmissão via rede interna, satélite, etc.), com câmara de vídeo

- Player de DVD
- Controle comutador de fontes de vídeo para o projetor
- Microfone com fio com suporte

Opcionalmente, podem ser agregados ao PDI:

- ShowCenter, um sistema que permite armazenar na 
rede de computadores da escola toda a seqüência de 
imagens estáticas, slides, vídeos, áudios e outros 
materiais multimídia, através de um playlist com comando por controle remoto. Facilita 
extremamente ao professor preparar previamente sua aula e deixar tudo armazenado, e 
apenas dar comandos de avanço para ir mostrando sucessivamente os materiais, sem 
possibilidade de erro ao mudar as mídias

- Câmara digital de alta resolução, para gravação das aulas, com controle robótico a 
distância (Pan/Tilt/Zoom)

- Gravador de DVD (opção que incrementa o player de DVD acima)
- Sistema de videoconferência dedicado, com câmara, microfone omnidirecional, e codec, 

para fins de recepção e transmissão de aulas pela Internet, linha telefônica ou
- Telefone viva voz, comum ou via IP (VoIP)
- Quadro branco digital
- Receptor de LinkPad (teclados individuais interativos sem fio)
- Microfone de lapela sem fio
- Controle centralizado de iluminação da sala



O PDI não inclui na configuração os dispositivos de exibição de vídeo e áudio, que poderão ser 
adquiridos à parte para sua sala de aula:

- TV de cristal líquido colorida, nos tamanhos de 32, 40 e 45 polegadas
- TV real flat colorida de 29, 30 ou 32 polegadas 
- Projetor de vídeo de 1.200, 1.500, 2000 ou 2.200 lúmens
- Sistema de amplificação de áudio, amplificador de potência e dois a seis altofalantes
- Mesa de controle de áudio com 6, 8 ou 12 canais

O PDI na configuração escolhida pelo cliente é entregue montado, interconectado e funcionando, 
em um móvel elegante, cujo design poderá se personalizado para o cliente. A disposição dos 
equipamentos no móvel obedece os princípios da melhor ergonomia para uso pelo professor, 
sentado ou de pé.
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