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1 - INTRODUÇÃO 

Este manual visa orientar o processo de elaboração, execução, apresentação e avaliação 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM), para o curso de Publicidade e Propaganda, regulamentado pela RESOLUÇÂO 
CONSU 32/2015, que trata do Regulamento Geral de Trabalhos de Conclusão de Curso da 
UPM. 

O TCC, em Publicidade e Propaganda, pode ser desenvolvido nas seguintes modalidades: 

 

 Campanha Experimental 
Trabalho realizado em grupo, de no mínimo 4 (quatro) e no máximo 6 (integrantes), nos 
7º e 8º semestres letivos, ou que tenham realizado todos os pré-requisitos para cumprir 
o componente curricular TCC (Art. 13 – Regulamento Geral) e com o objetivo de 
desenvolver uma campanha para uma empresa, e/ou uma marca, e/ou um produto, e/ou 
um serviço e/ou startup. 
 
 Monografia 
Trabalho individual com o objetivo de desenvolver uma pesquisa no âmbito da 
comunicação mercadológica, conforme item 5.2. 
 

ATENÇÃO: Para a modalidade Monografia, é exigida a prévia entrega do Pré-projeto para 
a Coordenação de Pesquisa e TCC, ao final do 6º semestre letivo, para análise de 
viabilidade de participação do TCC nessa modalidade. 

 

2 – SOBRE AS MODALIDADES 

 

2.1 O TCC desenvolvido na modalidade Campanha Experimental pretende promover a 
experiência do discente no trabalho em equipe, vivenciando as práticas profissionais 
abrigadas no planejamento e desenvolvimento de uma campanha publicitária, como 
última etapa da formação em Publicidade e Propaganda. 

 

2.2 O TCC desenvolvido na modalidade Monografia pretende fomentar no aluno a 
capacidade de produção do conhecimento por meio da pesquisa acadêmico-científica.  

 
OBS.: desta forma, o termo TCC estará compreendendo ambas modalidades, em todo o 
texto abaixo 

 

 



Centro de Comunicação e Letras – Curso de Publicidade e Propaganda 

 

3 
 

 

3 - OBJETIVOS 

 

3.1 Tem como objetivo concluir o processo de formação e a capacitação acadêmica   e   
profissional   do   graduando, a   fim   de   incentivá-lo   a   novas descobertas   científicas   
para   a   solução   dos   mais   variados   problemas, promovendo de tal forma o progresso 
da ciência na sua área de especialização profissional. 

 

3.2 - Desenvolver e exercitar o comportamento metodológico científico com o necessário 
aprofundamento temático, o estímulo à consulta bibliográfica especializado, à 
experimentação na área e à produção científica. 

 

3.3 - Desenvolver no aluno a capacidade de realizar uma investigação planejada, 
manifesta   em   uma   pesquisa   acadêmica   a   respeito   de   temas pertinentes ao 
conteúdo do currículo pleno e/ou das linhas de pesquisa aprovadas pelo Centro de 
Comunicação e Letras (CCL). 

 

3.4 – Consolidar a capacidade de interpretação crítica e do aprimoramento da 
comunicação por meio de expressões gráficas, escrita e verbal, preparando-o para o 
ingresso em cursos de pós-graduação que venham a permitir o aprofundamento dos 
tópicos apresentados no Curso de Publicidade e Propaganda. 

 

3.5 - Propiciar a demonstração do grau de habilidades adquiridas quanto à seleção dos 
problemas e sua análise, crítica e proposição. 

 

4 - REGRAS GERAIS 

 

4.1 - Seleção da modalidade 

Os alunos devem preencher e entregar, via moodle, a “Ficha de Inscrição”, indicando 5 
(cinco) professores orientadores, de acordo com a lista de docentes PPIs e PPPs 
divulgadas, dentro do prazo estabelecido no cronograma semestral de TCC, selecionando 
a modalidade: Campanha Experimental ou Monografia. 

Fichas e lista de professores orientadores e respectivos endereços de Currículo Lattes, 
disponíveis no próprio Moodle –  link Comunicados Secretaria CCL – link TCC), 

 



Centro de Comunicação e Letras – Curso de Publicidade e Propaganda 

 

4 
 

Obs: no caso de Monografia, apenas poderão entregar a ficha de inscrição alunos cujos 
projetos tenham sido previamente aprovados, conforme “1 – INTRODUÇÃO – 
monografia - ATENÇÃO” 

 

4.2 – Definição do Professor Orientador 

A Coordenação de Pesquisa e TCC definirá o Professor Orientador do TCC, priorizando a 
opção do aluno ou grupo, com base nos critérios de média de nota global do aluno ou 
alunos do grupo e área de atuação/pesquisa do professor, para ambas as modalidades: 
campanha experimental ou monografia. 

 

ATENÇÃO: Verificar na lista se o professor faz parte do grupo de docentes selecionados 
para orientar a modalidade monografia. 

 

 

IMPORTANTE: Após aprovação do professor orientador pela Coordenação de Pesquisa e 
TCC, os alunos devem definir ou ajustar o tema para monografia ou o cliente para a 
campanha, em comum acordo com o professor orientador definido, observando a 
obrigatoriedade de existir relação direta com o cerne do curso de PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA. 

 

4.3 – Das orientações 

 

I. O professor orientador definirá, no início do 7º e 8º semestres letivos, os critérios e 
cronograma de datas e horários para atendimento de seus orientandos. Este atendimento 
deverá ocorrer nas dependências da UPM e não poderá conflitar com horário de aula do 
orientando. Portanto, é indicado aos alunos que um dos critérios na seleção da lista de 
professores orientadores seja a verificação de eventuais conflitos entre os horários 
disponíveis para a orientação e grade de aula do(s) orientando(s). 

II. Os professores dos componentes curriculares do 7º e 8º semestres letivos contribuirão 
no desenvolvimento do TCC, dentro de suas áreas específicas. 
 

4.4 – Das Obrigações dos orientandos 

 

I. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do(s) orientando(s), o que 
não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente as atribuições 
decorrentes de sua atividade de orientação. 

II. Entregar a ficha de inscrição contendo a modalidade selecionada com indicação dos 
possíveis professores orientadores, por ordem de preferência. Lembrando que na 
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modalidade Monografia é obrigatório a entrega do pré-projeto, conforme “1 – 
INTRODUÇÃO – monografia - ATENÇÃO” 

III. Cumprir o calendário estabelecido pela Coordenação de Pesquisa e TCC do CCL para todas 
as etapas do TCC. 

IV. Elaborar o TCC de acordo com este manual e conforme orientações do professor 
orientador. 

V. Comparecer em dia, hora e local determinados para as orientações semanais. A ausência 
dos alunos na orientação comprometerá a avaliação do trabalho desenvolvido, 
impedindo-o de levar o TCC II à defesa em Banca Examinadora ou de obter a aprovação 
em se tratando de TCC I.  

VI. Cumprir as atividades de orientação solicitadas. 
VII. Entregar o TCC I, diretamente ao professor orientador, conforme calendário a ser 

divulgado. 
VIII. Entregar o TCC II, na secretaria de curso do CCL, conforme calendário a ser divulgado e 

apresenta-lo para a Banca Examinadora, conforme local, data e horário a ser divulgado. 
IX. Ler, cumprir e fazer cumprir esta Norma. 

 

4.5 – Das Obrigações dos professores orientadores 

 

I. Expressar o aceite para orientação do TCC, com a assinatura da ficha de inscrição do 
orientando ou grupo, dentro dos prazos especificados no calendário estabelecido pela 
Coordenação de TCC. 

II. No caso de monografia, somente permitir temas na área da Comunicação, conforme 
áreas descritas no tópico 5.2. 

III. Orientar e supervisionar, nas dependências da UPM, as atividades acadêmicas de 
execução do projeto a serem realizadas pelos orientandos, sempre fora do horário de 
aula do aluno. 

IV. Realizar o controle do processo de evolução do trabalho, com o acompanhamento, 
participação e presença dos alunos nas orientações, para referendar ou não a 
continuidade do trabalho para o TCC II e para a Banca Examinadora. 

V. Cumprir a agenda de orientações semanais estabelecida junto aos seus orientandos e 
avaliar as etapas de trabalho. 

VI. Participar das atividades comuns relacionadas ao TCC. 
VII. Até 2 dias antes da apresentação oral, comunicar a Coordenação de Pesquisa e TCC se 

haverá ou não a efetiva composição da Banca Examinadora, com base no nível qualitativo 
do trabalho, que pode ser discutido com os outros docentes (ou convidado, em casos 
excepcionais) integrantes da Banca Examinadora.  

VIII. Presidir as Bancas Examinadoras de seus orientandos e entregar as atas de seus 
orientandos na secretaria do CCL, imediatamente após sua realização. 

IX. O professor que não puder mais orientar determinado TCC, deverá justificar-se perante a 
coordenação do Pesquisa e TCC, ficando responsável pelo aluno ou grupo até que outro 
professor orientador assuma essa função. 

X. O professor orientador não poderá abandonar o seu (s) orientando (s), mesmo no caso 
de desempenho ser abaixo da média ou sua frequência aos atendimentos não ocorrer 
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conforme determinado. No caso de ocorrer uma situação insustentável e 
excepcionalíssima, o professor orientador deverá elaborar um relatório circunstanciado 
para análise e deliberação da Coordenação de Pesquisa e TCC. 

XI. O professor orientador deverá atuar como articulador entre os conteúdos abordados nas 
consultorias em sala de aula pelos demais componentes curriculares no semestre, 
organizando prioridades, apontando as diretrizes do trabalho e garantindo o 
cumprimento de prazos. 

XII. Ler, cumprir e fazer cumprir esta Norma. 
 

4.6 – Da coordenação do TCC 

 

São atribuições da Coordenação de TCC: 

I. Elaborar e divulgar, no site do curso de Publicidade e Propaganda, no início do semestre 
letivo, o calendário semestral das atividades relacionadas com o TCC, incluindo a ficha de 
inscrição, o documento de acompanhamento da orientação e o manual específico para 
elaboração do TCC. 

II. Divulgar no   site   do curso, a   relação dos professores orientadores, bem como, as linhas 
de pesquisa a que estão vinculados. 

III. Homologar e divulgar a relação dos alunos habilitados para o processo de orientação de 
TCC I e TCC II. 

IV. Estabelecer normas e critérios para mudanças de professores orientadores e de temas   
do TCC nos casos em que não estão disponíveis dados para a elaboração do trabalho ou 
inadequação de tema/orientador. 

V. Indicar o professor orientador substituto em caso de impedimento da continuidade da    
orientação, sem prejudicar o andamento do projeto. 

VI. Coordenar o processo de avaliação final do TCC, por meio da constituição de Bancas 
Examinadoras, de acordo como Regulamento de TCC e calendário da Diretoria do CCL. 

VII. Encaminhar à Diretoria do CCL e a Coordenação do Curso de Publicidade e Propaganda a 
avaliação dos resultados do TCC, por meio de relatório circunstanciado e conclusivo. 

VIII. Encaminhar informações e registros que integram a atividade de TCC para a 
Coordenadoria de Processos e Controles Acadêmicos (CPCA). 

IX. Estabelecer mecanismos para escolha dos melhores trabalhos   de   TCC, por   meio   de   
uma   comissão   avaliadora, para publicação   em   revistas, congressos   e   outros   eventos 
e meios de divulgação. 

X. Executar, no âmbito de sua competência, as medidas necessárias ao efetivo cumprimento 
deste Regulamento, encaminhando as demais à Direção do CCL. 

 

5. MODALIDADES 

 

5.1 – Regras Específicas para modalidade Campanha Experimental 
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I. O aluno não poderá mudar de grupo durante a realização do trabalho, salvo em casos 
com justificativas plausíveis que serão analisadas pela Coordenação de Pesquisa e TCC, 
mediante solicitação por meio de requerimento protocolado na Secretaria do CCL. 

II. O professor orientador deve aprovar o cliente / produto / marca para desenvolvimento 
do TCC. 
 

IMPORTANTE: O roteiro do trabalho a ser entregue é o mesmo para alunos de ambas 
linhas de formação (marketing e criação), dessa forma, a Campanha Experimental é a 
elaboração de uma campanha completa. O TCC II deverá incorporar todo o texto 
(processo) do TCC I. 

 
III. Roteiro de desenvolvimento de Campanha Experimental: 

Vide Apêndice A – TCC I 
Vide Apêndice B – TCC II 
 

5.2– Regras Específicas para modalidade Monografia 

 
I. Somente serão autorizadas monografias cujos temas estejam relacionados as áreas 

abaixo: 
 

 Promoção de Vendas 
 Consumo 
 Análise do discurso em campanhas publicitárias 
 Criação de campanhas publicitárias 
 Comunicação visual 
 Publicidade no ambiente digital 
 Publicidade nos meios de comunicação 
 Segmentação de Mercado 
 Segmentação e Comportamento do consumidor 
 Merchandising no Varejo 
 Publicidade no e-commerce 
 Advergame 
 Processos de Gestão em Publicidade 

 

IMPORTANTE: O aluno deverá escolher um objeto específico da comunicação, utilizar 
uma bibliografia de referência (não é permitido referenciar-se somente a blogs e sites), 
realizar a pesquisa e finalizar o projeto com uma análise dos resultados aplicada ao objeto 
de estudo. 

O trabalho que apresentar somente blogs e sites como referência teórica será 
considerado insuficiente. 

 
II. Roteiro de desenvolvimento da Monografia: 
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Vide Apêndice C 
 
 
 
 

6. TCC I - 7º SEMESTRE 

 

6.1. Estrutura, formatação e entrega 

 

Campanha Experimental 

I. Desenvolver todos os tópicos que compõem o roteiro de TCC I (vide apêndice A) 
II. Elaborar e entregar um modelo do projeto gráfico em que o trabalho será diagramado 

para a entrega em formato de “Book” (que ocorrerá somente no 8º semestre). 
III. TCC I deve ser entregue impresso (encadernado em espiral simples) ou em formato 

digital, diagramado conforme solicitação do professor orientador, diretamente ao 
professor orientador, conforme calendário a ser divulgado. 
 
 

Monografia 

I. Desenvolver o pré-projeto conforme roteiro de Monografia (Vide Apêndice C). 
Importante: ressaltando que para essa modalidade, é exigido o pré-projeto, ao final do 6º 
semestre letivo, como requisito para inscrição. 

II. Realizar o planejamento dos capítulos a serem escritos 
III. Determinar o corpus de pesquisa do trabalho 
IV. Elaborar e aplicar a pesquisa de campo, caso necessário. 
V. Entregar:  

a. sumário do trabalho, indicando a estrutura completa da monografia;  
b. o relatório, com resultados preliminares da pesquisa;  
c. pelo menos, um (01) capítulo completo 

IV. TCC I deve ser entregue impresso (encadernado em espiral simples) ou em formato 
digital, diagramado conforme solicitação do professor orientador, diretamente ao 
professor orientador, conforme calendário a ser divulgado. 
 

6.2 Da Avaliação DO TCC I – 7º Semestre 

 

I. O orientando receberá o conceito APROVADO quando atingir os objetivos propostos 
quanto ao tema, à pesquisa, à metodologia e participação efetiva nas orientações. 

II. No caso de não alcançar a qualidade mínima exigida pelo professor orientador ou deixar 
de cumprir as diretrizes do Regulamento do TCC, o orientando (ou o grupo) receberá o 
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conceito REPROVADO e será compulsoriamente matriculado no semestre subsequente 
nesse componente curricular. 

 

 

 

7. TCC II – 8º SEMESTRE 

 

7.1. Estrutura, formatação e entrega 

 

Campanha Experimental 

I. Desenvolver todos os tópicos que compõem o roteiro de TCC I e TCC II (vide apêndices A 
e B). 

II. O trabalho deverá ser diagramado de forma criativa, conforme projeto gráfico do grupo, 
desenvolvido no TCC I, e encadernado em formato criativo.   

III. O conteúdo completo do TCC I deverá ser incorporado ao TCC II 
IV. O trabalho deverá ser entregue em quatro vias idênticas, em local e data definidos no 

cronograma de TCC, para posteriormente serem encaminhados para os convidados da 
Banca Examinadora.  

V. As quatro vias compreendem em: 1 book impresso para o professor orientador; 3 pen 
drives com o pdf do book, na secretaria CCL, na data e horário determinados.  
O grupo deverá nomear o trabalho da seguinte forma: TÍTULO_ORIENTADOR_NOME DO 
REPRESENTANTE DO GUPO 
 

Monografia 

I. Desenvolver a trabalho respeitando os parâmetros básicos que caracterizam um trabalho 
monográfico. 

II. Desenvolver todos os tópicos que compõem o roteiro de Monografia (apêndices C e D). 
III. O conteúdo completo da monografia I deverá ser incorporado a monografia II 
VI. O trabalho deverá ser entregue em quatro vias idênticas, em local e data definidos no 

cronograma de TCC, para posteriormente serem encaminhados para os convidados da 
Banca Examinadora. As quatro vias compreendem em: 1 cópia impressa ou arquivo em 
pdf para o professor orientador; 2 cópias impressas para os componentes da banca e 1 
pen drive com o pdf do trabalho, na secretaria CLL, na data e horário determinados.  
O grupo deverá nomear o trabalho da seguinte forma: TÍTULO_ORIENTADOR_NOME DO 
REPRESENTANTE DO GUPO 
 

7.2 Da Avaliação do TCC II – 8º Semestre 

 

7.2.1. Campanha Experimental 
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I. É obrigatória a apresentação pública do trabalho, bem como a participação de todos os 
membros do grupo (em caso de Campanha Experimental) nessa apresentação. Em caso 
impedimento ou falta de um ou mais membros do grupo, por motivo justificado e 
analisado pela Coordenação de Pesquisa e TCC, haverá reapresentação total do trabalho 
por meio do integrante ausente. 

II. A avaliação final consistirá na exposição para a Banca Examinadora que realizará arguição 
dos aspectos relevantes no trabalho apresentado. 

III. O tempo de apresentação dos trabalhos será de 20 minutos, com tolerância de 5 minutos 
e cada avaliador convidado terá, no máximo, 10 minutos para comentários e perguntas. 

IV. As Bancas Examinadoras, indicadas para a avaliação final do TCC II do curso de Publicidade 
e Propaganda, serão constituídas pelo professor orientador, que assume a função de 
presidente, e, preferencialmente, mais dois professores convidados, pertencentes ao 
quadro docente do CCL. 

V. O professor PPA poderá compor a Banca Examinadora, desde que o horário estipulado 
seja coincidente com seu horário de aula na UPM e sem prejuízo de suas atividades de 
ensino. 

VI. Caso o tema a ser examinado tenha grande relevância para um segmento específico, o 
professor orientador poderá indicar profissional externo para compor a Banca 
Examinadora de TCC II que deverá estar amparado por um convênio Pro Bono entre o CCL 
e o convidado, ou, uma declaração de atividade Pro Bono emitida pelo convidado. 

VII. A sessão de apresentação é pública e, de acordo com o Regulamento Geral, os integrantes 
da Banca Examinadora não têm permissão para tornar público o conteúdo do TCC antes 
de sua apresentação. 
 

Critérios de avaliação da modalidade Campanha Experimental de acordo com a linha 
de formação 

Apesar do roteiro de trabalho ser idêntico para Marketing e Criação, serão atribuídos 
pesos diferentes para cada uma das etapas de acordo com a linha de formação, conforme 
tabela REFERENCIAL a seguir: 

 

 

Etapas Nota Máxima Etapas Nota Máxima

Briefing e Pesquisa de Mercado 1,0 Briefing e Pesquisa de Mercado 1,0

Criação 2,0 Criação 3,0

Apresentação para a banca e Projeto 

Gráfico do book
2,0

LINHA DE FORMAÇÃO EM MARKETING LINHA DE FORMAÇÃO EM CRIAÇÃO

Análises ambientais, matrizes de MKT 

e Planejamento de Campanha
2,0

Comunicação Integrada de Marketing e 

Mídia
2,0

Análises ambientais, matrizes de MKT 

e Planejamento de Campanha

Comunicação Integrada de Marketing 

e Mídia

Apresentação para a banca e Projeto 

Gráfico do book

3,0

2,0

2,0
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IMPORTANTE:  A soma dos pontos atribuídos na tabela acima é referencial para a 
determinação do CONCEITO que será recebido pelo grupo na avaliação do trabalho. Dessa 
forma o soma de todos os itens será a nota referencial para determinação do conceito: 

 EXCELENTE  - 9,0 a 10,0 
 BOM – 7,5 a 8,9 
 REGULAR – 6,0 a 7,4 

 

Os grupos receberão somente o CONCEITO e a Banca Examinadora não divulgará as 
notas nos critérios de avaliação. 

 

Grupos com resultados abaixo de 6,0 receberão o conceito REPROVADO e todos os 
integrantes do grupo serão compulsoriamente matriculados no semestre subsequente 
nesse componente curricular. 

 

ATENÇÃO: a tabela referencial deve, obrigatoriamente, ser utilizada entre os professores 
da Banca Examinadora e entregue preenchida juntamente com a Ata de Defesa. 

 

7.2.2. Monografia 

 

I. É obrigatória a apresentação pública do trabalho.  
II. As Bancas Examinadoras, indicadas para a avaliação final do TCC II do curso de Publicidade 

e Propaganda, serão constituídas pelo professor orientador, que assume a função de 
presidente, e, preferencialmente, mais dois professores convidados, pertencentes ao 
quadro docente do CCL. 

III. A avaliação final consistirá na exposição para a Banca Examinadora que realizará arguição 
dos aspectos relevantes no trabalho apresentado. 

Etapas Nota Máxima

Briefing e Pesquisa  de Mercado 1,0

Comunicação Integrada de Marketing 

e Mídia
2,0

Criação 2,5

Anál ises  ambienta is , matrizes  de Mkt 

e Planejamento de Campanha

Apresentação para  a  banca e Projeto 

Gráfico do book

2,5

GRUPOS MISTOS (MARKETING E CRIAÇÃO)

2,0
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IV. O tempo de apresentação dos trabalhos será de 20 minutos, com tolerância de 5 minutos 
e cada avaliador convidado terá, no máximo 10 minutos para comentários e perguntas. 

V. O professor PPA poderá compor a Banca Examinadora, desde que o horário da Banca seja 
coincidente com seu horário de aula na UPM e sem prejuízo de suas atividades de ensino. 

VI. Caso o tema a ser examinado tenha grande relevância para um segmento específico, o 
professor orientador poderá indicar profissional externo para compor a Banca 
Examinadora de TCC II, que deverá estar amparado por um convênio Pro Bono entre o 
CCL e o convidado, ou, uma declaração de atividade Pro Bono emitida pelo convidado. 

VII. A sessão de apresentação é pública e, de acordo com o Regulamento Geral, os integrantes 
da Banca Examinadora não têm permissão para tornar público o conteúdo do TCC antes 
de sua apresentação. 
 
 
 

Critérios de avaliação da modalidade Monografia 

 

 

IMPORTANTE:  A soma dos pontos atribuídos na tabela acima é referencial para a 
determinação do CONCEITO que será recebido pelo orientando na avaliação do trabalho. 
Dessa forma o soma de todos os itens será a nota referencial para determinação do 
conceito: 

 

 EXCELENTE  - 9,0 a 10,0 
 BOM – 7,5 a 8,9 
 REGULAR – 6,0 a 7,4 

 

O orientando cujo resultado for inferior a 6,0 receberá o conceito REPROVADO e será e 
matriculado no semestre subsequente nesse componente curricular. 

 

ATENÇÃO: a tabela referencial deve, obrigatoriamente, ser utilizada entre os professores 
da Banca Examinadora e entregue preenchida juntamente com a Ata de Defesa. 

 

Itens Nota Máxima

Clareza e delimitação do Problema de Pesquisa, Justificativa e Objetivos 1,5

Desenvolvimento do Referencial Teórico 1,5

Adequação, pertinência e coerência na construção da Metodologia de Pesquisa 1,0

Estrutura do Trabalho 1,0

Relevância / Originalidade / Estilo e Linguagem 1,0

Apresentação e análise dos resultados 2,0

Apresentação para a banca 2,0

Monografia
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7.2.3. Da Reprovação no TCC II 

 

A reprovação no TCC II ocorrerá nas seguintes situações: 

I. Não atingir o conceito mínimo estabelecido para aprovação, considerando os itens 
avaliados pela Banca Examinadora que fazem parte desse manual. 

II. Apuração de fraude de qualquer natureza, ou ainda, a não entrega dos trabalhos exigidos 
em cada fase do desenvolvimento do trabalho, segundo as atividades estabelecidas com 
o professor orientador. 

III. A não entrega da versão final do TCC II, atendendo às pendências e às observações feitas 
pela Banca Examinadora e nos padrões exigidos neste  Manual de TCC específico do curso 
de Publicidade e Propaganda. 

IV. Ausência à apresentação oral, sem motivo justificado e amparado por lei. 
V. Quando impedida a apresentação pelo professor orientador por não atendimento do 

discente ou grupo às normas e aos procedimentos previstos no Regulamento Geral de 
TCC da UPM, no Regulamento de TCC do CCL e neste Manual de TCC do curso de 
Publicidade e Propaganda. 

VI. Quando a reprovação no TCC ocorrer por fraude terá caráter definitivo e irrecorrível, 
estando o orientando sujeito a outras punições disciplinares, previstas no Código de 
Decoro Acadêmico e no Regimento Geral, ambos da UPM. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 O TCC avaliado com conceito EXCELENTE (avaliação máxima), e recomendado com os 
devidos ajustes propostas pela Banca Examinadora, poderá integrar o acervo virtual da 
Biblioteca Setorial, mediante autorização do autor ou dos autores do trabalho e do 
professor orientador. 

 

8.2 É de inteira responsabilidade do aluno e do professor orientador as questões relativas 
aos direitos autorais de textos para publicação e direitos de imagem utilizados no 
trabalho. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Os casos não previstos neste manual serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa 
e TCC, consultada a Direção do Centro de Comunicação e Letras e a Coordenação do Curso 
de Publicidade e Propaganda. 
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APÊNDICE A 
Sugestão de Roteiro  

TCC I – Modalidade Campanha Experimental 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

2 – BRIEFING – (Microambiente interno) 

2.1 Empresa 

Ramo de Atuação 

Breve Histórico 

Missão, Visão e Valores 

Portfólio de Produtos / Serviços da Empresa 

 

2.2 Marketing Mix  

Nome e descrição dos produtos / serviços da empresa escolhido para o TCC 

Market Share 

Embalagens (tipos, sabores, conteúdo, etc) 

Preço (atacado, varejo, outras formas) 

Canais de distribuição 

Diferencial em relação à concorrência 

Histórico de comunicação 

Mind Share 
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2.3 Verba 

Qual o valor disponível para investimento em Marketing e Comunicação?  

 

3 - MERCADO (microambiente Externo) 

3.1 Levantamento de dados de mercado  

Qual o tamanho do mercado (quantidade / valor)? 

Quais as principais praças? (representatividade de vendas por região) 

Qual a evolução / potencial desse mercado? 

 

 

 

3.2 Concorrência 

Quem são os concorrentes diretos e indiretos? 

Histórico de atuação e comunicação de cada concorrente direto  

Market Share e Mind Share de cada concorrente direto  

Análise do Mix de Marketing dos concorrentes (tabela comparativa) 

 

3.3 Consumidor atual indicado pela empresa 

Quem são os atuais consumidores? 

Como a marca/produto/serviço segmenta os consumidores?   

 

4 - MACROAMBIENTE  

Sócio-cultural 

Econômico 

Político-legal 

Tecnológico 

Natural 

Demográfico 
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5 – PESQUISA (s) DE MERCADO (obrigatória) 

5.1 Problema de pesquisa 

5.2 Objetivos primários e secundários 

5.3 Hipóteses 

5.4 Tipo de Pesquisa (exploratória, descritiva, casual etc)  

5.5 Metodologia de Pesquisa (qualitativa, quantitativa, observação etc)  

5.6 Método de Coleta de Dados (pessoal, telefone, digital etc)  

5.7 Amostragem (para Pesquisa Descritiva Quantitativa é necessário 

apresentar o Cálculo Amostral) 

5.8 Formulário de Coleta de Dados 

 

 

5.9 Infográfico com os principais resultados 

5.10 Recomendações 

 

6 – ANÁLISES 

6.1 Matrizes (ferramentas de análise e entendimento do mercado)  

Matriz BCG 

Matriz CVP 

Matriz BRF – Brand Relationship Field 

Porter (Matriz 5 forças) 

Análise SWOT cruzada com análise (OBRIGATÓRIA) 

 

OBS: As matrizes pertinentes ao trabalho, com as devidas an álises, deverão 

ser selecionadas pelo grupo e o professor orientador.   

 

6.2 Análise Estratégica 

Relatório conclusivo das informações coletadas e analisadas, contendo o 

mercado-alvo, segmentação e a definição do público-alvo (persona) 
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REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

Sugestão de Roteiro  
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TCC II – Modalidade Campanha Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-TEXTO 

Folha de Rosto (Modelo Anexo I) 

Página colocada após folha de rosto (Modelo Anexo II) 

Página Ressalva (Modelo Anexo III)  

Dedicatória (opcional) 

Agradecimentos (opcional) 

Epígrafe (opcional) 

Resumo 

Abstract (versão em Inglês do resumo) 

Sumário 

 

ATENÇÃO: O TCC II deverá incorporar todo o texto (processo) do TCC I. 

 

TEXTO 

 

1 - INTRODUÇÃO 
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2 – BRIEFING – (Microambiente interno) 

2.1 Empresa 

Ramo de Atuação 

Breve Histórico 

Missão, Visão e Valores 

Portfólio de Produtos / Serviços da Empresa 

 

2.2 Marketing Mix  

Nome e descrição dos produtos / serviços da empresa escolhido para o TCC 

Market Share 

Embalagens (tipos, sabores, conteúdo, etc) 

Preço (atacado, varejo, outras formas) 

Canais de distribuição 

 

Diferencial em relação à concorrência 

Histórico de comunicação 

Mind Share 

 

2.3 Verba 

Qual o valor disponível para investimento em Marketing e Comunicação?  

 

3 - MERCADO (microambiente Externo) 

3.1 Levantamento de dados de mercado  

Qual o tamanho do mercado (quantidade / valor)? 

Quais as principais praças? (representatividade de vendas por região) 

Qual a evolução / potencial desse mercado? 

 

3.2 Concorrência 

Quem são os concorrentes diretos e indiretos? 

Histórico de atuação e comunicação de cada concorrente direto  
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Market Share e Mind Share de cada concorrente direto  

Análise do Mix de Marketing dos concorrentes (tabela comparativa) 

 

3.3 Consumidor atual indicado pela empresa 

Quem são os atuais consumidores? 

Como a marca/produto/serviço segmenta os consumidores?   

 

4 - MACROAMBIENTE  

Sócio-cultural 

Econômico 

Político-legal 

Tecnológico 

Natural 

Demográfico 

 

5 – PESQUISA (s) DE MERCADO (obrigatória) 

5.1 Problema de pesquisa 

5.2 Objetivos primários e secundários 

5.3 Hipóteses 

5.4 Tipo de Pesquisa (exploratória, descritiva, casual etc)  

5.5 Metodologia de Pesquisa (qualitativa, quantitativa, observação etc)  

5.6 Método de Coleta de Dados (pessoal, telefone, digital etc)  

5.7 Amostragem (para Pesquisa Descritiva Quantitativa é necessário 

apresentar o Cálculo Amostral) 

5.8 Formulário de Coleta de Dados 

5.9 Infográfico com os principais resultados 

5.10 Recomendações 

 

6 – ANÁLISES 

6.1 Matrizes (ferramentas de análise e entendimento do mercado)  
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Matriz BCG 

Matriz CVP 

Matriz BRF – Brand Relationship Field 

Porter (Matriz 5 forças) 

Análise SWOT cruzada com análise (OBRIGATÓRIA) 

Matriz GE 

Ansoff 

 

OBS: As matrizes pertinentes ao trabalho, com as devidas análises, deverão 

ser selecionadas pelo grupo e o professor orientador.   

 

 

 

 

6.2 Análise Estratégica 

Relatório conclusivo das informações coletadas e analisadas, contendo o 

mercado-alvo, segmentação e a definição do público-alvo (persona) 

 

7 – PLANEJAMENTO 

 

7.1 Problema de Marketing 

7.2 Objetivo de Marketing 

7.3 Problema de Comunicação 

7.4 Objetivo de Comunicação 

7.5 Apenas indicar o mercado-alvo / segmentação / persona definidos em “6.2 

Análise Estratégica” 

7.6 Posicionamento (pirâmide de atributos, com base em Kotler e Keller –

(pirâmide brand dynamics) ou (com base em Kepferer, Aaker – posicionamento 

de gestão de marca ) 
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8 – ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADAS 

 

8.1 Matrizes (ferramentas estratégicas de tomada de decisão)  

Matriz BCG 

Matriz CVP 

Matriz BRF – Brand Relationship Field 

Porter (Matriz 5 forças) 

Análise SWOT cruzada  

Matriz GE 

Ansoff  

 

OBS: O posicionamento “7.6” e as matrizes pertinentes ao trabalho, com as 

devidas análises, deverão ser selecionadas pelo grupo e o professor orienta 

dor.  

 

8.2 Estratégias e ações de marketing e comunicação integrada 

(produto, preço, praça, promoção, com a devida definição e detalhamento das 

ações propostas) 

 

 

9 – CRIAÇÃO 

 

9.1 Linha Criativa: Big Idea ou Insight ou Promessa Básica ou Tríade 

9.2Defesa de criação (conceito imagético, tipografia, trilha sonora, apelo, co-

res, quadro semântico etc) 

9.3 Peças Publicitárias (desenvolver de acordo com o mix de comunicação para 

as estratégias e ações definidas). As peças, que devem ser elaboradas e 

produzidas pelo grupo, serão definidas em conjunto com o professor 

orientador, de acordo com a linha de formação.  
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ATENÇÃO: MENSURAR CONCOMITANTEMENTE AS AÇÕES E PEÇAS 

PUBLICITÁRIAS COM RELAÇÃO A VERBA ESTIPULADA NO ITEM 2.3  

 

10 – MÍDIA 

 

10.1 Praça (s) de Campanha 

10.2 Objetivo de Mídia (alcance, frequência e continuidade) 

10.3Estratégia de Mídia (defesa dos meios com dados de penetração e afinida

de) 

10.4Tática de Mídia (seleção e defesa dos veículos com métricas de rentabili- 

dade) 

10.5 Planilhas de Veiculação 

10.6 Cronograma de investimento por meio 

 

11 - CRONOGRAMA E INVESTIMENTOS  

 

11.1 Verba disponível (ITEM 2.3) 

11.2 Cronograma das estratégias e ações de marketing e comunicação 

11.3 Remuneração da agência 

 

12 – RESULTADOS 

 

12.1 ROI / Pesquisa e Indicadores que serão utilizados para avaliar eficácia da 

campanha. 

12.2 Avaliação dos resultados da campanha 

 

PÓS-TEXTO 
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Referências bibliográficas, artigos consultados e referências webgráficas 

apresentadas em ordem alfabética.  

Apêndices 

Anexos. 

 

 

FORMATAÇÃO 

 

O trabalho deverá ser diagramado conforme projeto gráfico do grupo 

desenvolvido no TCC I e encadernado em formato criativo. 
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APÊNDICE C 

Sugestão de Roteiro  

TCC I – Modalidade Monografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – PRÉ-PROJETO (((ENTREGA NO FINAL DO 6º SEMESTRE))) 

 

1.1 Título 

1.2 Introdução 

1.3 Objetivos Gerais e Específicas  

1.4 Problema de pesquisa 

1.5 Hipóteses 

1.6 Procedimentos Metodológicos 
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1.7 Breve considerações teóricas (detalhar autores básicos) 

1.8 Referências 

 

VIDE MANUAL DE APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DE PRÉ-PROJETO 

 

 

2 – PROJETO (((ENTREGA NO FINAL DO 7º SEMESTRE))) 

 

2.1 Sumário do trabalho, indicando a estrutura completa da monografia;  

2.2 Relatório, com resultados preliminares da pesquisa;  

2.3 Pelo menos, um (01) capítulo completo 
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APÊNDICE D 
Sugestão de Roteiro  

TCC II – Modalidade Monografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: A MONO II deverá incorporar todo o texto (processo) da MONO I. 
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Formatação 
 
Seguir “Guia de Trabalhos Acadêmicos Mackenzie”, disponível na página do curso (link 
TCC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos Pré-textuais 

(são contados, mas não são 

paginados) 

Elementos Textuais 

(são paginados) 

Mínimo de 30 páginas 

 

Elementos Pós-textuais 

(são paginados) 

 

Capa 
Folha de rosto (modelo ANEXO I) 
Página colocada após Folha de 
Rosto (modelo ANEXO II) 
Ressalva (modelo ANEXO III) 
Folha de Avaliação Dedicatória 
Agradecimentos Epígrafe 
(opcional) 
Resumo e Palavras- chave 
Abstract e key words 
Lista de ilustrações (opcional) 
Lista de tabelas(opcional) Lista 
de abreviaturas(opcional) 
Sumário 
 

Introdução 
Desenvolvimento 
Conclusão 

Referências 

 Anexos (opcional) Apêndice 

(opcional) Glossário 

(opcional) 
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ANEXO I 
Modelo Folha de Rosto 
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SÃO PAULO 

Semestre/ano 

 

Linha    de  Formação   em  _sob a 

orientação do Sr Professor                    

(nome e titulação acadêmica do professor 

orientador) 

Presbiteriana 

do Título de 

Propaganda  – 

Mackenzie para obtenção 

Bacharel em Publicidade e 

apresentado ao Centro de Comunicação e 

Letras da Universidade 

Curso de Conclusão Trabalho de 

(TÍTULO DA PESQUISA EM DESTAQUE E CENTRALIZADO) 

AUTOR(ES) 
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ANEXO II 
Modelo Página colocada após Folha de Rosto 
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ATENÇÃO 
 

 

ANEXO III 
Modelo Página Ressalva  

(OBRIGATÓRIO) 
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“Este Trabalho de Conclusão de Curso não reflete a opinião da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Seu conteúdo e abordagem são de total responsabilidade de 

seu(s) autor(es).” 


