
 

 

Manual de apoio para a elaboração do TCC em formato Monografia  
 Curso de Publicidade e Propaganda – 2019 

 
 

PRÉ-PROJETO (6°SEMESTRE) 
PROJETO DE PESQUISA (TCC I – 7°SEMESTRE)  

MONOGRAFIA (TCC II – 8° SEMESTRE) 

 
 

Realizar uma Monografia é uma das modalidades de pesquisa que o aluno 

dispõe como alternativa para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, nas 

duas últimas etapas (7º. e 8º.) do curso de Publicidade e Propaganda.  

 

A monografia pode ser definida como uma Pesquisa Científica, que deve ser 

desenvolvida com embasamento teórico, ou seja, com referências que devem 

ser escolhidas mediante a melhor adequação ao problema de pesquisa 

(questão que se deseja investigar).  

 

Os alunos que já participaram do Programa de Iniciação Cientifica 

PIBIC/PIVIT/PIBIT da UPM estão familiarizados com a estrutura de um Projeto 

de Pesquisa, por isso encontrarão maior facilidade para a realização de um 

trabalho monográfico, visto que a estrutura de ambos é semelhante. Todavia, 

isto não se torna um impeditivo para os interessados na realização desta 

modalidade de Pesquisa.  

  

Importante: a monografia é um trabalho individual, desenvolvido em etapas: 

Pré-Projeto (6°semestre), Projeto de Pesquisa (7°semestre) e Pesquisa 

monográfica (8°semestre). 

 Inicialmente, para que seja autorizado a ingressar no TCCI na 

modalidade Monografia, o aluno, ainda no sexto semestre, deverá 

apresentar um Pré-Projeto de Pesquisa, a ser entregue na secretaria do 

curso, em data estabelecida pela Coordenação de TCC e Pesquisa. O 

Pré-projeto deverá ser uma prévia, ou estrutura base, do Projeto a ser 

desenvolvido no sétimo Semestre. O aluno só poderá se inscrever no 

TCC modalidade monografia caso haja aprovação de seu Pré-Projeto 

pelos professores pareceristas.  

 No sétimo semestre, o aluno elabora um Projeto de Pesquisa (escreve 

ao menos um capítulo e organiza uma prévia do sumário), com o apoio 



 

 

do professor da disciplina Briefing, Mercado e Pesquisa e com o 

orientador definido (processo descrito no Manual de TCC).  

 No oitavo semestre, executa-se o que foi planejado no Projeto de 

Pesquisa. Espera-se que a fundamentação teórica e os objetivos 

propostos estejam consolidados.  Isso significa que a(s) resposta(s) ao 

Problema e as hipóteses formuladas no Projeto inicial, sejam 

respondidas na Monografia (que deverá ter continuidade e término 

juntamente com o orientador e com as disciplinas de apoio ao TCC II).  

 Obs: as disciplinas de apoio (7° e 8° etapas) devem ser cursadas para a 

completa formação do aluno de Publicidade e Propaganda. 

  

Os trabalhos de Monografia devem explorar temas diretamente relacionados à 

Propaganda e Publicidade, de acordo com o item 5.2 do Manual para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso I e II, do curso de publicidade 

e propaganda que contribuam para o desenvolvimento do conhecimento 

científico na área.  

 

O aluno será orientado por Professor PPI ou PPP, definido de acordo com as 

normas estabelecidas pela Coordenação do Curso, de acordo com do Manual 

para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso I e II. 

 

 

Classificação das Pesquisas  

As Pesquisas científicas caracterizam-se segundo a natureza, 
abordagem, objetivos e procedimentos, o que lhes definem 
elementos pertinentes à sua Metodologia que estabelecem o 
processo de desenvolvimento da investigação pretendida1. 

 

1. Segundo a abordagem:  

a) Pesquisa Qualitativa – tem como característica fundamental a 

compreensão de relações, respondendo a questões do tipo 

“como?”, “por que?”, “qual?”. 

b) Pesquisa Quantitativa - de maneira geral, é utilizada quando se 

quer medir respostas (opiniões, hábitos, atitudes, etc.) de um 

universo por meio de uma amostra que o represente, de forma 

estatisticamente significativa; 

                                                 
1 *SAKAMOTO, Cleusa Kazue, SILVEIRA, Isabel Orestes. Como fazer Projetos de Pesquisa. São Paulo: Paulus, 2014. 

 



 

 

  

2. Segundo a “natureza das fontes/objeto”  

a) Pesquisa Bibliográfica - Teórica: faz-se revisão da literatura e estado 

da arte (nível mais alto de desenvolvimento) das teorias;  

b) Documental - Teórica: faz-se revisão da literatura, mas se diferencia 

pela fonte de consulta (documentos). 

c) Experimental – geralmente em laboratório.  

d) Pesquisa de Campo - busca de dados relevantes e convenientes 

obtidos através da experiência, da vivência do pesquisador. Tem 

como objetivo chegar a novas conclusões a partir da maturidade 

experimental do(s) outro(s). 

 

3. Segundo peculiaridades do Objeto estudado e da participação do 

pesquisador:  

a) Pesquisa Etnográfica:  

b) Pesquisa Participante,  

c) Pesquisa-ação, 

d) Estudo de Caso.  

 

 

4. Segundo aos Objetivos da Pesquisa: 

 

 

a) Exploratória: investiga-se detalhadamente o objeto de estudo, com o 

especial cuidado com as referências que podem ser bibliografia, 

documentos, estudos de caso, etc., a fim de demonstrar a natureza do 

problema e sugerir soluções ou novas ideias; 

b) Descritiva: descreve as características do objeto de estudo baseando-se 

em fatos que já foram observados. Nesse caso, o pesquisador não deve 

interferir e usar técnicas adequadas como questionário etc.;  

c) Analítica ou Explicativa: explica-se a realidade e o “por que” das coisas, 

isso requer classificar, analisar, interpretar e aprofundar o conhecimento.  

 
 

5. Segundo Instrumentos ou Técnicas para à coleta de dados 

a) Observação,  

b) Questionário (ou Formulário), 



 

 

c) Entrevista (dirigida, estruturada ou semiestruturada, livre, etc.) 

d) Depoimento, 

e) História de Vida, etc. 

 
 
 
Observações:  

 

 

1. Professor Orientador  

A orientação para a monografia terá a duração de dois semestres (sétima e 

oitava etapas do curso), sendo realizada exclusivamente por professores PPI 

ou PPP. 

 

2. Formatação  

Utilizar tipo de letra Times New Roman ou Arial corpo 12. 

 Espaços entre linhas 1,5.  

 Espaços entre parágrafos 2  

 Entre margens: esquerda 3.0, direita 2.0, superior 3.0 e inferior 2.0  

 AS citações deverão seguir as regras da ABN que está publicadas no 

Guia Mackenzie para trabalhos acadêmicos (disponível na página do 

curso). 

 

3. Elaboração do Pré-Projeto – 6° semestre  

O Pré-Projeto de Pesquisa (6º semestre) deve apontar os caminhos que se 

pretende investigar sobre o assunto escolhido, sendo sua entrega e aprovação, 

condições essenciais ao ingresso na modalidade Monografia. Sua função é 

demonstrar a habilidade ou inclinação do aluno à pesquisa acadêmica, e 

apresentar os fundamentos e intenções para a realização de uma pesquisa.  

 

Como elaborar o pré-projeto?  

1.1 Título 

1.2 Introdução 

1.3 Justificativa – relevância da pesquisa 

1.4 Objetivos Gerais e Específicos 

1.5 Problema de Pesquisa 

1.6 Hipóteses 



 

 

1.7 Procedimentos metodológicos 

1.8 Breves considerações teóricas (detalhar autores básicos) 

1.9 Referências 

 

Limitando-se a cinco páginas (itens 1.2 a 1.9) e capa com identificação do 

aluno e título, sua estrutura corresponde ao esboço do Projeto de Pesquisa 

(item 4.1 deste documento) que será elaborado no 7° semestre.  

 

4. Elaboração do Projeto de Pesquisa da monografia – 7° semestre 

O Projeto de Pesquisa (7º semestre) pode ser considerado uma revisão do pré-

projeto aprovado ou ajustado conforme orientação do professor orientador.  

A linguagem ou o tempo verbal utilizado devem estar no futuro, uma vez que se 

trata do que ainda será investigado.  

Sua função é apresentar os fundamentos e intenções para a realização da 

pesquisa. 

Além disso, o projeto contemplará o desenvolvimento de um capítulo completo, 

resultado dos esforços iniciais de pesquisa.  

Vale lembrar que os itens: justificativa, objetivos gerais e específicos, problema, 

hipóteses e procedimentos metodológicos farão parte da Introdução da 

Monografia (TCC II – oitavo semestre). 

Obs: não há conclusão no projeto de pesquisa. A conclusão ou considerações 

finais deverão fazer parte do TCC II.  

  

 

4.1  Estrutura de Projeto de Pesquisa – 7° semestre  

 

Título - o título deve estar relacionado com o tema pesquisa (mesmo que for 

provisório); 

 

Sumário - resume os principais capítulos/tópicos/subtítulos – e aponta as 

respectivas páginas,  

 

Introdução - traz um panorama resumido do tema. O tema de uma pesquisa é 

o assunto que se deseja estudar e pesquisar, ou seja, o tema define o que será 

explorado, isto significa que o assunto deve ser escolhido de acordo com a 

área de interesse do pesquisador (fatores internos ou pessoais). O aluno deve 



 

 

ter disciplina e determinação para se empenhar e dedicar tempo para realizar 

uma pesquisa aprofundada.  

 

Justificativa – refere-se a relevância pessoal (o que motivou o aluno na busca 

pelo tema), relevância social, cultural e acadêmica.  

 

Objetivos (gerais e específicos) – Trata-se do “Para quê?” (Definir qual o 

objetivo da pesquisa e depois os meios - objetivos específicos para atingir o 

objetivo geral). 

 

Problema de Pesquisa - É uma pergunta formulada pelo pesquisador em 

termos interrogativos (como? quando? por que? qual? etc.).   O problema de 

pesquisa levanta uma dúvida sobre algo que se deseja conhecer (pode ser 

abstrato ou prático). O problema deve estar formulado de forma clara e precisa.  

 

Hipótese(s) - é uma resposta provisória para o problema de pesquisa.  

 

Procedimentos metodológicos - trata da escolha dos procedimentos de 

investigação (escolha do método, tipo de pesquisa, instrumentos, coleta de 

dados, tabulação, análise). Como e através de que procedimentos e 

instrumentos o pesquisador irá utilizar-se para testar suas hipóteses e 

responder ao problema de pesquisa formulado.  

 

Fundamentação Teórica – Refere-se ao conteúdo/informações sobre a 

fundamentação teórica ou conceitual, que embasa o tema, os objetivos o 

problema etc. São construídos argumentos embasados em livros, artigos, 

monografias, e outros textos relacionados ao tema.  É na fundamentação 

teórica que se desenvolve o escopo do trabalho. Durante a elaboração do 

Projeto a Fundamentação teórica deve incluir citações (direta curta, longa, 

indireta, evitado apud) de autores diversos para sustentar o argumento 

relacionado à temática envolvida.  

A fundamentação teórica deve tornar-se um dos capítulos da Monografia no 

TCC I, podendo ser ampliado posteriormente 

 

Referências – Trata-se do crédito. Todos os autores citados na monografia 

deverão aparecer em ordem alfabética seguindo uma sequência: sobrenome 



 

 

do autor em caixa alta, seguindo do nome do autor; título da obra; cidade da 

editora, editora e ano da publicação (seguir as regras da ABNT). 

 

Anexos (se houver) – são conteúdos/materiais (de outros; como respostas 

completas de entrevistas, mapas, imagens etc.) que o pesquisador considerar 

necessário para acrescentar as informações da pesquisa.  

Apêndices (se houver) – material elaborado pelo pesquisador (modelo de 

questionário, imagens etc.) que considerar necessário para acrescentar as 

informações da pesquisa. 

 

Cronograma do trabalho - trata-se de apresentar no Projeto de Pesquisa um 

percurso que direcione às atividades que o pesquisador fará no decorrer do 

ano em que fizer a monografia. A primeira etapa (7º. Semestre – Projeto de 

Pesquisa) e a segunda etapa (8º. Semestre – aprofundamento da 

Fundamentação teórica e busca pela resposta elaborada no Problema 

formulado anteriormente). 

Um exemplo de cronograma: 

 Primeira etapa 

PROJETO DE PESQUISA 

Segunda etapa 

FINALIZACÃO DA MONOGRAFIA 

Atividades a 

definir com o 

orientador 

1º. 

Mês  

2º. 

Mês 

3. 

Mês 

4. 

Mês 

5. 

Mês 

1. 

Mês 

2. 

Mês 

3. 

Mês 

4. 

Mês 

5. 

Mês 

Definição do 

orientador. 

          

Ajustes de projeto           

Levantamento 

bibliográfico. 

          

Fichamento de texto           

Fundamentação 

teórica  

          

Revisão ortográfica.           

Finalização e 

entrega da 

monografia 

          

 

5. Desenvolvimento da Monografia – 8º Semestre 

A monografia é o resultado do processo de investigação delineado pelo Projeto 

de Pesquisa (7º. Semestre). Apresenta os resultados de uma pesquisa 

realizada. A monografia deve ter um mínimo de 30 páginas (sem contar 



 

 

elementos pré-textuais, anexos e apêndices) e deve ter um caráter teórico e 

analítico abrangente por se tratar de um trabalho de pesquisa.  

A introdução da monografia (que consiste em um apanhado do projeto de 

pesquisa proposto) deverá trazer o emprego verbal no passado (o que foi 

realizado).  

 

Estrutura  

A estrutura da monografia deve incluir: 

1 – Elementos Pré-textuais (ver descrição na tabela a seguir)  

2 – Elementos Textuais.  

Introdução 

 Justificativa (apresentação do tema), 

 Objetivos, 

 Problema de pesquisa, 

  Hipóteses,  

 Breve descrição da metodologia que foi utilizada,  

 Descritivo dos capítulos desenvolvidos e dos autores que embasaram 

os capítulos. 

Observação: importante notar que para a escrita da introdução da monografia, 

utiliza-se o Projeto de Pesquisa elaborado no semestre anterior.  

 

Desenvolvimento  

 Fundamentação teórica – faz uso de citações (ver regras da ABNT – 

Guia Mackenzie de Trabalhos Acadêmicos na página do curso). 

 Abordagem metodológica: análise e cruzamento dos dados (principais 

resultados).  

Conclusão 

 Retomam-se brevemente os principais pressupostos apresentados nos 

capítulos,  

 Revelam se as hipóteses testadas foram ou não validadas,  

 Apontam os resultados sustentados pelo referencial teórico.   

 

3 – Elementos Pós-textuais   

Referências: autores utilizados, em ordem alfabética. 
Anexos: 
Apêndices  

 



 

 

 

Resumo - Estrutura da Monografia 

 
Elementos Pré-textuais 

(são contados, mas não são 

paginados) 

Elementos Textuais  

(são paginados) 

Elementos Pós-textuais 

(são paginados) 

Capa 
Folha de rosto 
Página colocada após Folha de 
Rosto 
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) 
 
 

 

 

 

 

6. Avaliação 

O PRÉ-PROJETO será avaliado por Comissão constituída pela 

Coordenação de TCC e Pesquisa, sendo sua aprovação uma condição 

ao ingresso no TCC I. Para sua elaboração, o aluno terá apoio da 

própria Coordenação de TCC e Pesquisa e professores do curso. 

O TCC I – PROJETO DE PESQUISA DA MONOGRAFIA será avaliado pelo 

professor Orientador.  

O TCC II – MONOGRAFIA - terá apresentação oral perante banca 

examinadora, composta por três professores (PPIs ou PPPs), um dos quais o 

orientador.  

 

Para a avaliação da monografia, consultar o item 7.2.2 e 7.2.3 do Manual para 

elaboração do TCC I e II do curso de Publicidade e Propaganda, publicado na 

página do CCL. 

 

 


