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Introdução: O nome Pau a Pixel nasceu a partir da expressão Pau a Pique com fazendo 
referência ás casas de pau a pique são feitas com de ripas ou varas entrecruzadas com barro. A 
idéia do Pau a Pixel é estimular o corpo discente a produzir audiovisual com os recursos 
disponíveis da universidade, sendo assim, o mais importante da produção é a idéia e o uso da 
criatividade para vencer as dificuldades. É importante que o discente tenha orgulho dos projetos 
realizados e os produzam com visão de mercado, iniciando sua carreira com os trabalhos 
realizados durante sua formação. Uma das subdivisões do projeto é “Pau a Pixel: produção de 
programas de televisão universitária” nestes bolsistas e voluntários produzem programas de 
televisão que contém trabalhos produzidos pelos alunos de Radialismo durante o ano letivo. Os 
programas são veiculados pela TV Câmara, canal 10 – NET- Bauru, graças a um acordo de 
colaboração, sabendo que os projetos são veiculados os alunos têm a preocupação estética e 
moral sobre seus trabalhos desenvolvidos aumentando em muito a qualidade dos mesmos. Outra 
subdivisão é o Pau a Pixel: Crítica, nele o aluno tem o primeiro contato com o estúdio de TV e com 
os equipamentos é o despertar do olhar crítico do aluno em relação a conteúdo televisivo, assim,
ele deixa de ver a televisão como um mero telespectador e passa a observá-la como um 
profissional da área.  A última subdivisão do projeto é o Pau a Pixel: investiga, nele são 
produzidos vídeos em formato de verbetes e têm como público alvo os alunos do segundo grau, a 
idéia é a realização de um dicionário audiovisual. Solicitamos ao pesquisador que conceitue em no 
máximo três minutos uma palavra-chave do seu trabalho acadêmico, passando o conhecimento e 
dando retorno à sociedade e ao governo que investem na faculdade publica, divulgando o 
conhecimento que nela é gerado. Objetivos: O objetivo do Pau a Pixel é fomentar o estudo da 
linguagem audiovisual nos seus vários formatos proporcionando a aplicação da teoria e 
exercitando a prática dando espaço para a experimentação no novo meio de comunicação. 
Métodos: O Pau a pixel: investiga é filmado com as câmeras da própria faculdade pelos bolsistas 
do projeto com professores da faculdade e professores convidados, O pau a pixel: crítica é 
filmando no laboratório de televisão da UNESP. E por fim, o Pau a Pixel: produção de programas 
de televisão universitária, que no primeiro semestre realiza a seleção dos vídeos e é gravado e 
transmitido no segundo semestre pelos bolsistas do projeto Resultados: s vídeos do Pau a Pixel: 
investiga e do Pau a pixel: critica já estão disponíveis no YouTube e Os programas do Pau a Pixel: 
produção de programas de televisão universitárias já estão na sua décima temporada, tendo 20 
programas em cada. 
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