


 Este documento é de propriedade da Escola Superior de Marketing | Faculdade
FAMA (ESM-FAMA) e tem como intuito instruir os alunos sobre as diretrizes e
recomendações para desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
de Publicidade e Propaganda.

 O presente manual traz dicas e informações que servirão de modelo dos trabalhos
elaborados pelos alunos e orientados pelos professores da ESM-FAMA, com o
objetivo de padronizar os materiais produzidos.

 Esse material foi elaborado pelo professor, mestre em Comunicação, Anderson
Gomes Paes Barretto, atual coordenador do curso, docente da disciplina de TCC e
orientador de trabalhos de conclusão de curso.

 Boa leitura e bom trabalho!
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 Todo curso de graduação tem um Trabalho Conclusão de Curso (TCC), uma
espécie de prova final para os concluintes de cada curso, que tem o objetivo de
atestar os conhecimentos aprendidos ao longo dos semestres e servir como
experiência de pesquisa acadêmica e portfólio para o mercado de trabalho.

 É interessante que o aluno, desde o início do curso, já comece a refletir sobre quais
temas abordados em sala de aula têm chance de serem aproveitados no TCC.
Sendo assim, é recomendado construir uma base consistente de leitura desde o
início, para o que o TCC não se transforme numa dor de cabeça. Pelo contrário, o
TCC é uma oportunidade final de aprendizado que vai atestar que o aluno está de
fato pronto para entrar no mercado como um profissional apto para o sucesso.
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OTCC é avaliado em todas as suas fases de desenvolvimento:

 1. Elaboração do pré-projeto (TCC 1 / Projetos Experimentais);

 2. Orientações presenciais com o professor responsável;

 3. Entrega da versão finalizada para correção da pré-banca;

 4. Apresentação na Pré-banca de Avaliação e solicitação de ajustes para a banca;

 5. Entrega da versão da banca oficial;

 6. Apresentação na Banca de TCC oficial e solicitação dos últimos ajustes;

 7. Entrega da versão final do TCC com os ajustes solicitados pela banca oficial.
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 O orientador é aquele professor responsável pelas orientações presenciais do
TCC, é ele quem solicita ao aluno a obediência às diretrizes da IES e cobra o
cumprimento das etapas e prazos, bem como ajustes e correções.

 O orientador não é obrigado a revisar questões de Língua Portuguesa ou ABNT,
mas tem a função de cobrar a sua realização, aprimoramento e ajustes finais.

 O professor orientador tem a função de recomendar o melhor formato de trabalho,
bem como direcionar o aluno aos autores mais importantes da fundamentação
teórica, decidir a melhor metodologia e definição do tema e objeto de estudo.

 O orientador é quem preside a banca oficial, na hora da apresentação final do TCC
e quem decide a nota do aluno juntos aos demais professores avaliadores.

 O professor orientador de cada trabalho é definido pela coordenação do curso
junto ao(s) professor(es) responsável(eis) pela disciplina de TCC.
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 A banca de defesa do TCC é a apresentação final do trabalho desenvolvido ao
longo do semestre. Ela é composta por:

 1. Orientador

 2. Professor Avaliador Interno

 3. Professor Avaliador Convidado

 A banca é uma solenidade pública (aberta ao público) em que os presentes são
testemunhas da apresentação do TCC e seu resultado (aprovação/reprovação),
presidida pelo professor orientador.

 A banca tem duração máxima de 50 minutos, desses, 20 minutos são destinados à
apresentação do aluno e 30 minutos destinados às arguições dos professores
avaliadores e orientador. Ao final, reservadamente a banca decide a nota do aluno
e anuncia logo em seguida aos presentes, registrando tudo em ata assinada.
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 A pré-banca acontece obrigatoriamente antes da banca oficial, afinal, é a
oportunidade de fazer as últimas correções antes da apresentação final, ou seja,
uma oportunidade não só de simular a apresentação e diminuir o nervosismo e
possíveis erros.

 A pré-banca tem duração máxima de 30 minutos, desses, 15 minutos são
destinados à apresentação do aluno e 15 minutos destinados às arguições dos
professores avaliadores e orientador. Ao final, o orientador permitirá (ou não) a
inclusão do aluno na lista oficial das bancas públicas de TCC.

 Na pré-banca não é permitida a presença do público como familiares e amigos, é
permitida apenas a presença dos alunos matriculados na disciplina.
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A nota do TCC é definida pela banca avaliadora e pode APROVAR ou
REPROVAR o aluno, de acordo com a seguinte média:

 0,0 a 6,9 – Reprovado.

 7,0 a 8,9 – Aprovado.

 9,0 a 10,0 – Aprovado com inclusão no acervo da biblioteca da IES.
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A versão final a ser incluída no acervo da biblioteca da IES deve obedecer as
seguintes recomendações:

 Encadernação em capa dura, na cor AZUL ROYAL, com letras na cor DOURADO em
CAIXA ALTA.

 Inclusão da Folha de Aprovação assinada pela banca avaliadora (solicitar à
coordenação do curso).

 Entregar impreterivelmente 15 dias após a apresentação na banca oficial do TCC.

 O aluno só terá sua nota lançada no sistema após o depósito da versão final
impressa em capa dura, de acordo com as recomendações acima, acompanhado
de uma cópia digital do trabalho gravada em CD.

 Caso os ajustes apontados pela banca avaliadora não estejam presentes no
material, o aluno não terá sua nota lançada, correndo o risco de anulação da
banca.
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 Após a entrega da versão final aprovada pela banca, o aluno já poderá solicitar à
IES a declaração de conclusão de curso (verificar na secretaria o prazo para
entrega).

 A declaração de conclusão de curso é um documento oficial que atesta o título de
graduado em nível superior ao aluno e tem validade nacional até que o diploma
seja emitido.

 É necessário também solicitar à secretaria o diploma da graduação.

 O diploma que garante o título ao aluno é emitido pela Universidade Federal de
Pernambuco e dura em média 2 (dois) anos para ser emitido.

 O aluno retira o diploma na própria ESM-FAMA.
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 O tema é constituído pelo conjunto de assuntos abordados no trabalho de
pesquisa. É fundamental saber segmentar o tema, de modo a delimitar uma
especificidade mais viável.

 É importante, ao longo do curso, perceber e refletir sobre os temas abordados em
sala de aula, para já começar a pesquisar autores mais relevantes e possíveis
desdobramentos.

 O tema deve necessariamente ser atual, relevante para o mundo acadêmico e
profissional, além de ter forte relação com a área do curso.

 O gosto pessoal é um importante critério para definição do tema, afinal, é o que
muitas vezes dá motivação para o trabalho de pesquisa.
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 O título é o “nome”do trabalho.

 Após a definição do tema, já é possível criar um título provisório.

 O título pode ser alterado diversas vezes, antes da entrega final para apresentação
na banca oficial. É importante verificar se aquilo o que o título se propõe a fazer
está de fato presente no trabalho, ou seja, se o título cumpre aquilo que promete.

 O título pode ter um subtítulo, que vem, geralmente, após o sinal de dois pontos (:).

 É bom evitar títulos muito longos ou muito curtos.

 Não é obrigatório inserir no título a modalidade de TCC escolhida.
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 O pré-projeto de TCC é elaborado no semestre anterior à disciplina de TCC, sob
orientação do professor responsável pela disciplina de TCC 1 (Projetos
Experimentais).

 O aluno deverá elaborar o pré-projeto, obedecendo os prazos definidos pelo
professor, de modo servir como base para a elaboração do TCC no semestre
posterior.

 O professor responsável poderá optar por fazer uma “pré-banca” de apresentação
do pré-projeto com o intuito de promover uma experiência de apresentação para
os alunos.

 O pré-projeto finalizado deverá ser entregue ao professor ao final do semestre. O
material deverá estar impresso e com encadernação simples.
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O aluno deverá elaborar o pré-projeto, obedecendo os prazos definidos pelo
professor, de modo que o material tenha em sua composição as seguintes
etapas:

 Capa;

 Folha de Rosto (Segunda Capa);

 1 Introdução;

 1.1 Problema ou Problematização;

 1.2 Hipóteses;

 1.3 Objetivos (1.3.1 Geral e 1.3.2 Específicos);

 1.4 Justificativa;
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 2 Metodologia;

 2.1 Apresentação dos Dados;

 2.2 Elaboração dos Gráficos;

 2.3 Análise dos Resultados;

 3 Fundamentação Teórica;

 4 Cronograma;

 5 Orçamento;

 Referências;

 Anexos e Apêndices.
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A capa deve conter as seguintes informações (todas em CAIXA ALTA):

 NOME DA INSTITUIÇÃO (ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING – FAMA);

 NOME DO CURSO (PUBLICIDADE E PROPAGANDA);

 NOME DO ALUNO;

 TÍTULO DO TRABALHO;

 CIDADE E ANO (RECIFE – 2018).

 Formatação:Margens superior e esquerda (3cm); Margens inferior e direita (2cm);
Centralizado; Espaçamento simples.
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A folha de rosto deve conter as seguintes informações:

 NOME DO ALUNO (CAIXA ALTA);

 TÍTULO DO TRABALHO (CAIXA ALTA);

 DESCRIÇÃO DO TRABALHO (CAIXA ALTA E BAIXA);

 NOME COMPLETO E TITULAÇÃO DO ORIENTADOR (CAIXA ALTA);

 NOME COMPLETO E TITULAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO (CAIXA ALTA);

 CIDADE E ANO (CAIXA ALTA).
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A Descrição do Trabalho, item obrigatório da Folha de Rosto, deve seguir o
seguinte modelo:

 Formatação: Recuo de 7cm, Caixa Alta e Baixa, espaçamento simples, justificado.

 Texto: Pré-projeto apresentado à Escola Superior de Marketing – FAMA, como
requisito parcial para aprovação na disciplina TCC 1, do curso de Publicidade e
Propaganda, sob a orientação do Professor Mestre Nome Completo do Orientador.

 É necessário inserir a titulação e o nome completo do orientador.
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 A Introdução do pré-projeto é uma espécie de apresentação do TCC. Nela devem
estar explicados o formato do trabalho, os objetivos, a metodologia e até mesmo
alguns autores destacados na fundamentação teórica.

 É na introdução que o autor do trabalho explica ao leitor/avaliador o que é de fato
o trabalho.

 A Introdução deve ter 1 página completa.
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 Problema da pesquisa é uma reflexão sobre o tema escolhido, no sentido de
revelar uma inquietação por parte do pesquisador, num sentido contextual, atual,
preferencialmente passível de solução.

 O problema geralmente é formulado como pergunta. Deve ser colocado de modo
claro e preciso e ser delimitado a uma dimensão viável. Deve conter de 3 a 8
linhas.

 Hipótese é uma proposição antecipatória à comprovação de uma realidade
existencial. É uma espécie de pressuposição que antecede a constatação dos fatos.

 As hipóteses são formulações provisórias do que se procura conhecer e, em
consequência, são supostas respostas para o problema ou assunto da pesquisa.

21



 Objetivo Geral: Texto explicativo sobre a que se propõe o trabalho, qual a sua
função, qual seu objetivo de um modo geral. Deve começar com verbo no
imperativo, como “analisar”,“desenvolver”,“executar”,“refletir”, dentre outros.

 Objetivos Específicos: Textos em tópicos eu explicitam minuciosamente as etapas
do objetivo geral, ou seja, é a formulação do objetivo geral na forma de tópicos
mais específicos e objetivos.
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A Justificativa é um texto corrido, de 1 página inteira, explicativo dos porquês do
trabalho. É importante considerar:

 O porquê do tema escolhido;

 O porquê da modalidade escolhida;

 O porquê da relevância do tema e da pesquisa nos dias atuais;

 O porquê da metodologia escolhida;

 O porquê da motivação e aproximação do objeto de estudo delimitado;

 O porquê da relação do tema com o curso;

 O porquê do diferencial do trabalho, seus destaques e oportunidades.
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 Método é a forma de proceder ao longo de um caminho.

 Na ciência os métodos são os instrumentos básicos que direcionam o trabalho
desde o seu início, formas de coleta, formas de análise, formas de abordagem, tudo
é descrito dessa etapa.

 É a explicação em texto corrido dos caminhos a serem percorridos para se atingir
aos objetivos.

 Em Comunicação, geralmente, a metodologia tem abordagem qualitativa ou
quantitativa, ou ainda, quali-quanti, que é um mix dessas duas anteriores.

 Quanto à coleta de informações, é comum haver a formulação de um questionário,
cujos dados objetivos são analisados e servem de suporte para a argumentação do
pesquisador.
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 A fundamentação teórica é o diálogo entre os teóricos fundamentais de cada tema,
seus conceitos e afirmações, que servem de base para a construção das ideias do
pesquisador, no desenvolvimento de seus argumentos.

 A qualidade essencial de um trabalho científico é a objetividade, afastando pontos
de vista pessoais que deixem transparecer impressões subjetivas, não fundadas,
sobre dados concretos.

 Expressões como “eu penso”, “parece-me”, “parece ser” e outras, violam
frequentemente o princípio da objetividade, indicando raciocínio subjetivo.

 É imprescindível concatenar as ideias ou informações de maneira lógica e precisa,
estabelecendo uma linha clara e coerente de raciocínio. Geralmente, a clareza da
redação reflete a clareza do raciocínio.

 No pré-projeto, esse tópico deve ter o mínimo de 3 páginas completas.
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 O cronograma é importante para nortear as fases e etapas a serem cumpridas ao
longo do semestre de execução do mesmo.

 Geralmente, são feitas tabelas “ações x meses”, explicitando o passo a passo das
ações estabelecidas.

 O orçamento também aparece em forma de tabela, incluindo todos os custos
possíveis para execução do trabalho: impressões, encadernações, transporte,
alimentação, compra de livros, consumo de internet, material gráfico e escolar.
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 As referências são as fontes utilizadas, autores, textos, livros e demais obras devem
ser obrigatoriamente incluídas nessa etapa.

 É uma parte de maior responsabilidade do artigo, afinal, é a lista dos autores que
compõem a fundamentação teórica, espaço que dá seriedade e credibilidade ao
trabalho produzido.

 As referências não são numeradas e são organizadas alfabeticamente, unindo
numa mesma lista, referências bibliográficas e eletrônicas, respeitando sempre as
normas atuais da ABNT.

 É importante lembrar que nem toda referência é válida cientificamente, por
exemplo, um blog ou site de uma empresa não se configura como fonte tão
confiável quanto um artigo científico ou livro didático.
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 Apêndices e Anexos são materiais complementares ao texto principal e somente
podem ser incluídos no trabalho quando forem de fato imprescindíveis para a
compreensão do material.

 Apêndices são textos elaborados pelo autor com o intuito de complementar a sua
argumentação. Exemplo: entrevistas, questionários e outros.

 Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de
fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos e outros.

 Os apêndices devem aparecer após as referências, e os anexos, após os
apêndices, e devem constar no sumário. Ambos não são numerados como os
capítulos no sumário, mas devem ser paginados por completo.
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O curso de Publicidade e Propaganda da ESM-FAMA tem as seguintes
modalidades à disposição dos alunos para oTCC:

 Monografia;

 Planejamento Publicitário;

 Desenvolvimento de Campanha Publicitária;

 Plano de Marketing e Negócios.
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 A Monografia é um trabalho acadêmico, geralmente, realizado na conclusão de
curso de graduação.

 Nela, o aluno pode, simplesmente, descrever um fenômeno tendo como base um
modelo teórico. Para isso, o aluno deverá compilar (ler, resumir e organizar)
diversos autores que tenham escrito e publicado sobre o assunto em questão, no
caso em livros acadêmicos, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de
doutorado e até mesmo outras monografias.

 O termo monografia significa escrever sobre um só tema.

 A Monografia e um trabalho individual.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Problematização

1.2 Hipóteses

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

1.3.2 Objetivos Específicos

1.4 Justificativa

1.5 Metodologia
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Tópico 1

2.1.1 Subtópico 1

2.1.2 Subtópico 2

2.2 Tópico 2

2.3 Tópico 3

3 PESQUISA

3.1 Apresentação dos Gráficos

3.2 Análise e Discussão dos Resultados

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS
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 O Planejamento Publicitário é o material de trabalho do publicitário de um modo
geral, sobretudo, para o profissional de mídia. É a culminância dos conceitos de
mídia, meios, veículos e suas características dentro de uma determinada
campanha.

 Essa modalidade é caracterizada pelas justificativas dos meios e veículos
escolhidos para uma campanha promocional; cultural; sazonal; institucional; de
lançamento de marca, produtos ou serviços.

 Tabelas fazem parte desse trabalho.

 O Planejamento Publicitário pode ser feito individualmente ou em dupla.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Problematização

1.2 Hipóteses

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

1.3.2 Objetivos Específicos

1.4 Justificativa

1.5 Metodologia

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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3 BRIEFING

3.1 Empresa / Produto / Serviço

3.2 Público Consumidor

3.3 Histórico de Comunicação

3.4 Posicionamento / Situação de Mercado

3.5 Concorrência

3.6 Análise SWOT

4 PESQUISA

4.1 Apresentação dos Gráficos

4.2 Análise dos Gráficos
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5 PLANEJAMENTO

5.1 Justificativa do Planejamento

5.2 Público-alvo

5.2.1 Persona 1

5.2.2 Persona 2

5.3 Linhas de Ação (Estratégias de Comunicação e Marketing)

5.4 Objetivos e Metas

5.5 Plano de Mídia

5.5.1 Meios Impressos / Eletrônicos / Digitais
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5.6 Cronograma

5.7 Orçamento

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

ANEXOS

APÊNDICES

40





 A Campanha Publicitária constitui um dos campos mais criativos da área de
Comunicação, dentro do mercado publicitário. É a criação de material gráfico para
veículos impressos, eletrônicos e digitais. Para isso, o profissional precisa ter um
amplo repertório conceitual e estético de referências artísticas e mercadológicas.

 Essa modalidade é caracterizada pelas peças publicitárias criadas para cada meio
selecionado e seus respectivos veículos.

 A Campanha pode ser promocional; cultural; sazonal; institucional; de lançamento
de marca, produtos ou serviços.

 A Campanha Publicitária pode ser feita individualmente ou em dupla.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Problematização

1.2 Hipóteses

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

1.3.2 Objetivos Específicos

1.4 Justificativa

1.5 Metodologia

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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3 BRIEFING

3.1 Empresa / Produto / Serviço

3.2 Público Consumidor

3.3 Histórico de Comunicação

3.4 Posicionamento / Situação de Mercado

3.5 Concorrência

3.6 Análise SWOT

4 PESQUISA

4.1 Apresentação dos Gráficos

4.2 Análise dos Gráficos
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5 CAMPANHA

5.1 Justificativa da Campanha

5.2 Público-alvo

5.2.1 Persona 1

5.2.2 Persona 2

5.3 Linhas de Ação (Estratégias de Comunicação e Marketing)

5.4 Objetivos e Metas

5.5 Plano de Criação (Conceito, Referências Conceituais e Estéticas)

5.6 Plano de Mídia (Com Justificativa das escolhas dos meios e veículos)
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5.7 Plano de Produção

5.8 Cronograma

5.9 Orçamento

6 PEÇAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

ANEXOS

APÊNDICES
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 O Plano de Negócios é uma oportunidade para alunos empreendedores já
colocarem em prática suas habilidades mercadológicas e midiáticas para divulgar
um novo negócio.

 Essa modalidade é caracterizada pelas peças ações de Marketing e Comunicação,
com intuito de divulgar e inserir no mercado uma nova marca, produto ou serviço
de uma determinada empresa nova ou iniciante, inclusive guiada pelos próprios
alunos.

 O Plano de Negócios tem como fundamento a viabilidade do negócios em suas
estratégias de divulgação off-line e on-line.

 O Plano de Negócios pode ser feito individualmente ou em dupla.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Problematização

1.2 Hipóteses

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

1.3.2 Objetivos Específicos

1.4 Justificativa

1.5 Metodologia

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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3 A EMPRESA

3.1 Conceito e Diferencial

3.2 Missão,Visão e Valores

3.3 Equipe de Trabalho

3.4 Posicionamento / Situação de Mercado

3.5 Mix de Marketing

3.5.1 Produto

3.5.2 Preço

3.5.3 Praça

3.5.4 Promoção

3.6 Concorrência Direta / Indireta

3.7 Análise SWOT
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4 PESQUISA

4.1 Apresentação dos Gráficos

4.2 Análise dos Gráficos

5 PLANO DE NEGÓCIOS

5.1 Justificativa do Plano de Negócios

5.2 Público-alvo

5.2.1 Persona 1

5.2.2 Persona 2

5.3 Objetivos de Marketing

5.4 Objetivos de Comunicação

5.5 Identidade da Marca / Logo / Conceitos e Referências
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6 PLANO DE DIVULGAÇÃO ONLINE

6.1 Site

6.1.1 Seções do Site

6.1.2 Blog

6.1.3 E-commerce

6.2 Redes Sociais

6.2.1 Facebook

6.2.2 Instagram

6.2.3 WhastApp
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7 PLANO DE DIVULGAÇÃO OFFLINE

7.1 Mobiliário Urbano

7.2 Folheto / Jornal / Revista

7.3 Rádio / TV / Podcast

7.5 Outros

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

ANEXOS

APÊNDICES
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 Capa (Obrigatório);

 Folha de Rosto (Obrigatório);

 Folha de Aprovação (Obrigatório);

 Dedicatória;

 Agradecimentos;

 Epígrafe;

 Resumo e Palavras-chave (Obrigatório);

 Abstract e Keywords (Obrigatório);

 Listas de Figuras, Gráficos e Tabelas (Obrigatório);

 Sumário (Obrigatório).
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 Introdução;

 Desenvolvimento;

 Considerações Finais.
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 Apêndices;

 Anexos.
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A capa deve conter as seguintes informações
(todas em CAIXA ALTA):

 NOME DA INSTITUIÇÃO; NOME DO CURSO;
NOME DO ALUNO; TÍTULO DO TRABALHO;
CIDADE E ANO.

 Formatação: Margens superior e esquerda
(3cm); Margens inferior e direita (2cm);
Centralizado; Espaçamento simples.
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A folha de rosto deve conter as seguintes informações:

 NOME DO ALUNO (CAIXA ALTA);

 TÍTULO DO TRABALHO (CAIXA ALTA);

 DESCRIÇÃO DO TRABALHO (CAIXA ALTA E BAIXA);

 NOME COMPLETO E TITULAÇÃO DO ORIENTADOR (CAIXA ALTA);

 NOME COMPLETO E TITULAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO (CAIXA ALTA);

 CIDADE E ANO (CAIXA ALTA).
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A Descrição do Trabalho, item obrigatório da Folha de Rosto, deve seguir o
seguinte modelo:

 Formatação: Recuo de 7cm, Caixa Alta e Baixa, espaçamento simples, justificado.

 Texto: Monografia apresentada à Escola Superior de Marketing – FAMA, como
requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão do Curso de
Publicidade e Propaganda, sob a orientação do Professor Mestre Nome Completo
do Orientador.

 É necessário inserir a titulação e o nome completo do orientador.
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 A Folha de Aprovação é um elemento obrigatório a ser incluído na versão final do
trabalho, entregue ao aluno após a apresentação na banca oficial, assinado pelos
componentes da banca avaliadora.

 Como o aluno só receberá esse documento posteriormente, deverá fazer uma
folha de aprovação provisória, só para contar a página, que será substituída pelo
documento oficial.

 Nesse documento contará o seguinte texto modelo: A banca examinadora da
Escola Superior de Marketing – ESM-FAMA do Curso de Comunicação Social
em habilitação em Publicidade e Propaganda, após a apresentação formal
deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), cumprindo todas as normas e
regulamentos da faculdade, resolve conceder a nota _____ e recomendar a
sua inclusão no acervo da Biblioteca da instituição. Após esse texto, são
inseridos os nomes completos e assinaturas dos componentes da banca.
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 A dedicatória, é um elemento opcional constituído por um texto curto, no qual o
autor presta uma homenagem ou dedica seu trabalho a alguém.

 Formatação: Justificado, espaçamento simples, tamanho 12.
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 Na folha de agradecimentos, elemento opcional, são inseridos os agradecimentos
àqueles que contribuíram de maneira relevante para a elaboração do trabalho.

 Formatação: Justificado, espaçamento simples, tamanho 12.
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 A epígrafe, elemento opcional, é uma pequena citação, pensamento que, de certa
forma, embasou a gênese do trabalho.

 Serve para dar uma espécie de tom ao trabalho, anunciando de certo modo o seu
conteúdo.

 Formatação: Recuo à direita no inferior da folha, espaçamento simples, tamanho
12, justificado.
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 O Resumo é um texto corrido, com 8 a 10 linhas, que apresenta o trabalho, da sua
concepção aos resultados encontrados.

 É importante explicitar a modalidade (Monografia, Planejamento Publicitário,
Campanha Publicitária ou Plano de Negócios), bem como brevemente seu objetivo
geral, metodologia, principais autores utilizados e resultados analisados.

 O Resumo não tem parágrafos nem recuos.

 Formatação: espaçamento simples, tamanho 12, justificado.

 Logo após o Resumo é necessário inserir as palavras-chave.
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 O trabalho deve apresentar as palavras-chave, aquelas que servem para
especificar e apresentar os temas inclusos no trabalho.

 É recomendado listar 5 (cinco) palavras-chave, partindo do mais genérico para o
mais específico.

 As palavras-chave (e NÃO palavras-chaves) são separadas por ponto.

 É importante lembrar que a palavra-chave não é necessariamente uma única
palavra, ou seja, é um termo específico da pesquisa.

 Exemplos de palavras-chave: Cibercultura; Marketing Digital; Campanha
Publicitária; Redes Sociais; Identidade Pós-moderna.
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 O Abstract é o mesmo texto do Resumo, porém, na Língua Inglesa. É necessário
traduzir para o Inglês o texto integral do Resumo.

 É recomendado que o texto em Inglês seja revisado por pessoa com proficiência
na língua. Não confiar apenas em ferramentas de tradução na internet.

 Keywords são as palavras-chave traduzidas para o Inglês.

 É preciso atentar para o fato de que alguns termos em Português não têm tradução
para outras línguas, assim, devem ser mantidas na língua original.
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 Lista de Figuras e Ilustrações: toda figura ou ilustração deve ser numerada ao
longo do trabalho, com breve legenda explicativa e indicação de fonte (local de
acesso ou autoria). Essas imagens devem ser obrigatoriamente listadas em página
específica para isso.

 Lista de Gráficos: todo gráfico deve ser numerado ao longo do trabalho, com
título e indicação de autoria (autoria própria ou não). Essa lista também é
obrigatória.

 Lista de Tabelas: toda tabela deve ser numerada ao longo do trabalho, com título
e indicação de autoria (autoria própria ou não). Essa lista também é obrigatória.

70



 O Sumário é um elemento obrigatório que serve para indicar as páginas de cada
capítulo do trabalho.

 Formatação: CAIXA ALTA nos títulos, Caixa Alta e Baixa nos subtítulos,
espaçamento simples, tamanho 12, com pontilhado unindo tópicos aos números de
página.

 As folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente a partir da folha de
rosto e numeradas a partir da primeira folha da parte textual (Introdução).

 As folhas pré-textuais, embora contadas, não são numeradas.

 As folhas pós-textuais são numeradas dando continuidade à sequência dos
elementos textuais.
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 A Introdução é uma espécie de apresentação do trabalho, onde os conceitos são
apresentados ao leitor, numa contextualização geral da pesquisa, seus caminhos,
desdobramentos e motivações.

 Formatação: Justificado, espaçamento 1,5, tamanho 12, justificado, Arial ou Times.

 Cada parágrafo é iniciado por um recuo de 1,5 cm (ver esse recurso automático na
régua do Word).

 Não há linha em branco entre os parágrafos.

 Cada capítulo é numerado, bem como seus subitens (todos presentes no sumário).

 Notas de Rodapés são formatadas no tamanho 10, espaçamento simples,
justificado, na mesma tipografia do resto do trabalho, obrigatoriamente
utilizando ferramenta doWord.
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 Cada modalidade de TCC tem um desenvolvimento específico.

 É o momento mais crucial do trabalho, afinal, é onde existem os tópicos
fundamentais da pesquisa, suas análises e discussões.

 Os capítulos dessa etapa variam conforme a modalidade escolhida.

 É a parte mais volumosa do trabalho.
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 Como os autores do TCC recorrem aos teóricos para fundamentar suas
argumentações ao longo de todo o trabalho, é nas Considerações Finais que os
alunos podem se colocar de um modo mais presente.

 É aqui que se pode retomar e confirmar os objetivos do trabalho, seus caminhos e
seus principais achados.

 Além disso, é importante ressaltar as contribuições do trabalho para os autores,
para a área do curso, para o mundo acadêmico e para o mercado atual, bem como
possíveis novos estudos a partir deste.

 As Considerações Finais (e NÃO Conclusões) precisam ter o mínimo de 1 página
completa.
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 As Referências já foram chamadas de Referências Bibliográficas, Bibliografia e
outros, mas, hoje, são apenas Referências.

 As Referências são constituídas pelas fontes utilizadas na pesquisa, sobretudo na
fundamentação teórica, em que os autores são aqui listados em ordem alfabética,
seguindo modelo da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

 Todas as citações do trabalho (diretas e indiretas) devem ter seus respectivos
autores listados nas Referências.
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 Apêndices e Anexos são materiais complementares ao texto principal e somente
podem ser incluídos no trabalho quando forem de fato imprescindíveis para a
compreensão do material.

 Apêndices são textos elaborados pelo autor com o intuito de complementar a sua
argumentação. Exemplo: entrevistas, questionários e outros.

 Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de
fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos e outros.

 Os apêndices devem aparecer após as referências, e os anexos, após os
apêndices, e devem constar no sumário. Ambos não são numerados como os
capítulos no sumário, mas devem ser paginados por completo.
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 Tipografia: Times ou Arial.

 Tamanho: 12.

 Alinhamento: Justificado.

 Negrito: APENAS em títulos e subtítulos.

 Itálico: APENAS em termos estrangeiros pouco comuns.

 Sublinhado: NUNCA.

 Espaçamento: 1,5 cm.

 Entre parágrafos: NÃO colocar linha em branco.

 Recuo da 1ª linha: 1,5 cm.

 Entre Títulos: Inserir 1 linha em branco antes e depois.

 Nota de rodapé: Tamanho 10, Justificado.
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 Citação Direta é a utilização das palavras EXATAS de um determinado autor.

 Para citações diretas com até 3 linhas: usar ASPAS duplas no início e no fim da
citação; inserir entre parênteses e separados por vírgula os seguintes elementos
OBRIGATÓRIOS: o último sobrenome do autor em CAIXA ALTA, ano da publicação,
número de página.

 Exemplo:

Diante disso, “A inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa de
poder midiático. Estamos aprendendo a usar esse poder em nossas interações
diárias dentro da cultura da convergência” (JENKINS, 2008, p. 30).
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 Para citações diretas com mais de 3 linhas: NÃO usar aspas, usar recuo total do
trecho selecionado de 4 cm; usar espaçamento simples (1 cm) e tamanho da fonte
menor, ou seja, 11 (onze); além disso, inserir entre parênteses e separados por
vírgula os seguintes elementos OBRIGATÓRIOS: o último sobrenome do autor em
CAIXA ALTA, ano da publicação, número de página.

 Exemplo:

Diante disso,

A inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa de poder
midiático. Estamos aprendendo a usar esse poder em nossas interações
diárias dentro da cultura da convergência. Neste momento, estamos
usando esse poder coletivo principalmente para fins recreativos, mas em
breve estaremos aplicando essas habilidades a propósitos mais sérios
(JENKINS, 2008, p. 30).
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 Citação Indireta é a utilização das informações escritas pelo teórico, porém,
utilizando as palavras do aluno.

 Para citações indiretas, não há delimitação de tamanho. Inclusive, podem ser
unindo as informações de páginas diferentes de uma mesma obra, numa espécie
de síntese em terceira pessoa das palavras do teórico. É necessário indicar
OBRIGATORIAMENTE o último sobrenome do autor em Caixa Alta e Baixa; ano da
publicação entre parênteses. Não é necessário indicar a página.

 Exemplo:

Diante disso, Jenkins (2008) diz que a inteligência coletiva pode ser percebida como
uma espécie de fonte alternativa de poder midiático, afinal, os indivíduos estão, para
o autor, aprendendo a usar esse poder em suas interações diárias dentro da cultura
da convergência.
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 Figuras: Centralizadas no corpo do texto, com breve legenda (na mesma
tipografia), tamanho 10, espaçamento 1,0.

 Exemplo:

Figura 1 – Pirâmide das Necessidades de Maslow. Fonte: Blog Pousadamente.

 Tabelas e Gráficos seguem a mesma formatação. Mas, nesses dois casos, é
necessário inserir um título antes para cada um (tamanho 12, centralizado).
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 SOBRENOME DO AUTOR, Nome do Autor.Título do livro em negrito: subtítulo do
livro. Edição. Cidade da publicação: Nome da Editora, Ano.

 Exemplo:

JENKINS, Henry.Cultura da convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009.

 Para referências acessadas na internet, acrescenta-se o link válido e data do
acesso.

 Exemplo:

JENKINS, Henry.Cultura da convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009. Disponível
em: < www.linkvalidodapublicacao.com >. Acesso em: Fev 2018.
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A banca oficial é uma solenidade acadêmica que ficará registrada na memória e na
história da instituição. Sendo assim, algumas dicas são importantes:

 Vestuário Profissional (não necessariamente social);

 Evitar tiques e marcadores frasais, como excesso de gírias, palmas, estalos e
outros.

 Administração de tempo de forma equilibrada para os apresentadores (no caso de
duplas);

 Evitar movimentação corporal brusca ou constante;

 Não pedir interação da plateia ou mesmo da banca;

 Brindes ou suvenires para a banca só após a divulgação do resultado final.
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 Uso de Slide em PowerPoint ou Prezi (usar cor clara para backgorund);

 Prezar pela legibilidade na escolha das tipografias;

 Revisar Língua Portuguesa escrita no material;

 Não ler a projeção nem se colocar diante dela;

 Evitar excesso de informações desnecessárias ou pouco relevantes (é importante
ter objetividade, afinal, são apenas 20 minutos de explanação);

 Evitar vídeos meramente ilustrativos;

 Informar ao orientador as demandas específicas de cada apresentação (uso de
som, exibição de vídeo, exibição de aúdio, dentre outros).
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 Casos omissos ou outras questões serão analisadas junto ao professor orientador e
coordenação do curso.

 Determinação e disciplina sempre!

89




