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Edital nº 017/2021 – IFPB Campus Princesa Isabel 
ANEXO I 

Orientações e Especificações Técnicas 
  

Para ajudar nossos alunos na escolha do melhor equipamento para apoiar a 
participação nas Atividades de Ensino Não Presenciais - AENPs, considerando as 
condições de conexão com a internet, relacionamos abaixo algumas orientações e 
configurações de referência que vão ajudar você. 
  
UM TABLET PODE SER A MELHOR OPÇÃO PARA QUEM NÃO TEM WI-FI 
 
Se você não possui sinal de Wi-Fi disponível na sua casa, não tem como utilizar a 
internet do vizinho nem uma Wi-Fi aberta, e também não tem como rotear os dados 
móveis do celular, sua melhor opção é utilizar um tablet com conexão 3G ou 4G, mas 
somente se houver cobertura de alguma operadora de celular na sua localidade. 
  
Além disso, um tablet pode ter um valor bem menor do que um notebook, 
dependendo da configuração e da marca que você escolher. 
  
Pontos importantes para o aluno considerar na aquisição de um tablet: 

• Tela: Dar preferência a equipamentos com tela acima de 7" (polegadas); 

• Conexão: Dar preferência a equipamentos que suportem conexão de Internet 
via Wi-Fi e dados móveis (3G/4G). 4G possui uma velocidade de conexão maior; 

• Armazenamento: Considerar dispositivos com no mínimo 8GB de 
armazenamento e com possibilidade de expansão através de cartão de 
memória (SD); 

• Usabilidade: Considerar aquisição de case com teclado USB para facilitar 
digitação. Verificar se o modelo tem esta possibilidade. 

  
Configurações de referência: 

Equipamento Tablet Básico Tablet Intermediário Tablet Avançado 

8GB de 
armazenamento, 
1GB Ram, Tela de 
10", Conexão 3G 

16GB de 
armazenamento, 
2GB Ram, Tela de 
10", Conexão 3G 

32GB de 
armazenamento, 
2GB Ram, Tela de 
8", Conexão 3G/4G 

Estimativa 
de preços 

R$ 599,00 R$ 799,00 R$ 989,00 
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UM NOTEBOOK PODE SER A MELHOR OPÇÃO PARA QUEM JÁ TEM WI-FI 
  
Se você já possui sinal de Wi-Fi disponível na sua casa, faz uso de programas mais 
pesados, como os de arquitetura e manipulação de imagens, ou precisa de mais 
espaço para armazenar seus arquivos, uma boa opção é utilizar um notebook. 
  
Além disso, é muito mais fácil editar um arquivo de texto ou uma planilha em um 
notebook, que já possui um teclado integrado. 
  
Pontos importantes para o aluno considerar na aquisição de um notebook: 

• Memória: Dar preferência a equipamentos acima de 4GB de RAM, se a área 
do curso utiliza aplicativos que consomem mais recursos; 

• Armazenamento: Considerar dispositivos com tecnologia SSD, pois o 
desempenho geral do equipamento é muito melhor; 

• Conectividade: É necessário já possuir acesso à internet via Wi-Fi ou através 
de roteamento de dados móveis do celular (3G/4G). 

  
Configurações de referência: 

Equipamento Notebook Básico Notebook 
Intermediário 

Notebook Avançado 

32GB de 
armazenamento 
SSD, 2GB Ram, Tela 
de 14", Wi-Fi, 
Windows 10 

64GB de 
armazenamento 
SSD, 4GB Ram, Tela 
de 14", Wi-Fi, 
Windows 10 

120GB de 
armazenamento 
SSD, 4GB Ram, Tela 
de 14", Wi-Fi, 
Windows 10 

Estimativa 
de preços 

R$ 1.399,00 R$ 1.649,00 R$ 1.869,00 

 


