
Como Fazer uma Monogra�a
Aprenda a Fazer uma Monogra�a e TCC Passo a Passo

Como fazer uma monogra�a em pouco tempo

Monogra�a, o que é?
Monogra�a é em termos simples um trabalho cientí�co que estuda um assunto. Esse trabalho tem o formato
de uma pesquisa, levando em conta um projeto de pesquisa. O projeto TCC assim como é chamado, serve
para apresentar a uma banca a estrutura do que será pesquisado.

A banca TCC avalia o projeto veri�cando relevância do tema para a comunidade acadêmica. Por isso que
trabalhos com temas inovadores são mais fáceis de passar. Então a primeira dica aqui é buscar estudar um
tema novo.

Porém, o que é novo? Vamos supor que queira falar sobre “de�cientes físicos”, porém, se pesquisar sobre o
assunto encontrará inúmeras pesquisas, dessa forma percebemos que o tema tem baixa relevância.

O truque agora é ligar um tema com outro formando algo novo. Então você faz uma lista de outros temas e
começa a interligar.

Exemplo: De�cientes físicos na Terceira idade, de�cientes físicos em pequenas empresas, viu? Com esse
truque você cria temas novos com alta relevância a partir de temas com baixa relevância.

Uma Monogra�a é um TCC – Trabalho de conclusão de curso, pois todo e qualquer trabalho cientí�co
submetido a banca TCC é também um TCC. A linguagem de escrita de um TCC é dissertativo-argumentativo,
caso queira conhecer um método de escrita de TCC chamado TSAC, clique no link.

Monogra�a estrutura
A Monogra�a é estrutura da seguinte forma:

Introdução
Desenvolvimento

Referencial teórico
Metodologia
Pesquisa/Resultados

Conclusão.

A introdução é um seu projeto de pesquisa simpli�cado. Na introdução do TCC vai ter Tema, delimitação do
tema, problema, objetivo geral, objetivo especí�co, metodologia e etc. Tudo escrito de uma forma
introdutória e dissertativa.

O desenvolvimento do TCC é subdividido em 3 partes, que são:

Referencial teórico – Conceito, teoria e história sobre um tema. Seu objetivo é conceituar tudo que vai
apresentar nos resultados e mostrar como o tema está nos dias de hoje. O foco do referencial é deixar
conceitos atualizados sobre o tema.

Metodologia – Como você vai fazer, quais métodos vai aplicar para pesquisa e quais ferramentas serão
usadas. Esses elementos são alguns dos pontos necessários que apareça na metodologia.

Pesquisa/Resultados – Nesse ponto você apresenta o que pesquisou. Como 99% das Monogra�as são
“Hipotético-Dedutivo”, isso signi�ca que você terá um problema para pesquisar. Também terá um
objetivo. Por essa razão, esse é o local onde apresenta grá�cos, tabelas, resultados expressivos em prol do
seu tema.

A conclusão é o fechamento de tudo. É sensato repassar todos os elementos abordados no TCC e informar ao
leitor se os objetivos foram alcançados e a conclusão tirada disso.
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Muitas pessoas perguntam em quanto tempo é possível fazer um TCC ou Monogra�a. A resposta é baseada
no tempo. Um professor chamado Douglas Tybel criou um programa capaz de orientar os alunos e
aproveitando os testes que ele fez, veja o que é possível.

Se você se dedicar 2 horas por dia usando a ferramenta que ele criou, chamada Monogra�s, você fará em
30 dias.

Se você tiver mais que isso e investir 4 horas por dia, será capaz de terminar em 15 dias.

E caso você tenha muito tempo e possa investir 8 horas por dias, será capaz de fazer tudo em 7 dias.

Caso queira conhecer o Monogra�s, clique aqui.

Monogra�a pronta
Onde eu encontro Monogra�a pronta? eu �z uma busca em vários lugares da internet e achei um dropbox do
Guia da Monogra�a, lá você encontrará várias monogra�as prontas e ainda modelos con�gurados nas
normas abnt.

Inclusive achei um material que não lembro mais onde está sobre o Prof. Douglas Tybel. Ele diz que não é uma
boa ideia se basear em monogra�as prontas. Ele diz que ao ver um TCC pronto sobre seu tema, você vai
acabar copiando mesmo que sem querer, até mesmo a ordem dos capítulos, conteúdo etc. Isso vai di�cultar a
criação de algo novo por sua parte. Consequentemente reduzindo a relevância do seu estudos.

Agora se você vai olhar para ter ideia do que vai fazer, pode ser uma boa ideia.

Como fazer uma monogra�a exemplos
Acesse o dropbox do Guia da Monogra�a e acesse TCC ou TCC enviados pelos alunos, lá você encontrará
diversos monogra�as exemplos. Existem diversos arquivos, também exemplo monogra�a pronta e exemplo
de monogra�a pronta word. Assim você pode usar o mesmo arquivo como modelo.  Você encontra exemplo
monogra�a pós graduação, monogra�a exemplo pedagogia, monogra�a pdf. Muito conteúdo mesmo.

Como fazer uma monogra�a passo a passo
1 –  Início de Tudo é a IDEIA da monogra�a:

O que você acha de 12 ideias com temas TCC personalizado para você ? Descobri essa ferramenta que é um
formulário onde você preenche as informações sobre o que você pretende  pesquisar. Depois esse
SIMULADOR TCC faz o trabalho pesado como mágica, eu nem sei bem como funciona, mas é muito maneiro.
Com certeza a pessoa que fez é bem um anjo. kkkk

Formulário que ensina como fazer sua monogra�a

Eu aconselho que você comece por esse formulário, ele é gratuito. Para obtê-lo, basta clicar no link abaixo.
Basta informar seu e-mail principal, pois ele reconhece SPAM. Você vai receber o link na sua caixa de entrada e
começar seu TCC. Clique aqui e acesse o Gerador de Ideias para TCC

Simulador de ideias – 10 ideias personalizadas para
seu tema
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como fazer uma monogra�a nas normas
ABNT

Veja abaixo como �cou o meu primeiro passo para saber como fazer uma monogra�a. Lembrando que esse
resultado é após ter preenchido alguns campos sobre meu curso, minha disciplina etc. No seu caso será
diferente.

Como fazer um TCC – temas TCC

Agora com esse simulador de ideias de Temas TCC em mãos você já pode se começar a destravar. Olha que
esse não é o começo, tem muito mais ferramenta que pode te ajudar. Fica aqui lendo que vou te falar tudo
que eu �z.

2 – Projeto de TCC
Bem, eu prometi que te ensinaria como fazer uma monogra�a, certo ? Então, vamos começar pelo Projeto
TCC. Primeira coisa que você vai precisar saber sobre Projeto de TCC é que existe um modelo do Word com as
normas da ABNT con�gurado em ESTILOS. Isso mesmo, se você não sabe o que são os estilos do Word,
certamente está perdendo muito tempo na hora de escrever seu TCC.

Por isso, baixe o modelo que usei aqui no link: MODELO PROJETO TCC WORD NAS NORMAS ABNT

Caso você não tenha noção nenhuma de como usar esse
modelo TCC, então assista a aula no YouTube do Prof.
Douglas Tybel que ensina tudo. Se você acha que não vai
ter tempo pra isso…vale a pena usar sim, já que da pra
fazer uma citação direta, aquela com recuo de 4 cm com
apenas um clique. Muito show!

Aproveita e assina o canal Guia da Monogra�a, porque lá
tem os melhores vídeos sobre como fazer uma
monogra�a. Foi esse canal que mais me ajudou. Direto
tem consultoria lá, da pra assistir ao vivo eles corrigindo
TCC, para isso você precisa assinar lá.

Fiquei sabendo que você assiste ao vivo e depois eles tiram do Canal, porém eu achei um link secreto, nem sei
se é secreto. Mas encontrei, onde você vê todas as consultorias. Está aqui: CONSULTORIAS  REVISÃO DE
MONOGRAFIA AO VIVO

Simulador de Projeto TCC – Faça em 2 hora todo seu
Projeto TCC
Existe um Simulador de Projeto TCC ? Olha, depois de quebrar a cabeça por mais de 2 semanas, eu encontrei
um negócio que não sei explicar. É tipo o Gerador de ideias, mas ele consegue SIMULAR O PROJETO TCC em 1
hora.

Como assim? isso mesmo, você vai respondendo ao questionário e ele simula seu projeto. Vem pronto
com JUSTIFICATIVA TCC, PROBLEMA TCC, OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO, TEMA etc. Até o título do trabalho o
negócio gera. Também a metodologia.
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Para ser tão bom assim tinha que ser ***PAGO***.

Vou deixar o link aqui abaixo caso quero comprar, essa ferramenta faz parte de um Software que Orienta TCC
chamado Monogra�s, eu acabei comprando para testar por 30 dias, porém amei e tenho até hoje.

Ferramenta Gratuita
CONHEÇA A FERRAMENTA PARA SIMULAR O PROJETO TCC

No banner abaixo você vai poder acessar TOTALMENTE GRÁTIS, o mesmo material que eu usei:

Vamos lá? depois de Montar o Projeto TCC você vai precisar começar TCC. Para isso precisa fazer uma tarefa
que praticamente todo mundo trava ali. Estruturar os capítulos do referencial teórico. Sim, vamos tratar isso
no próximo tópico.

3 – Como Fazer Uma Monogra�a – Estruturar os
capítulos do Referencial Teórico
Na área do curso que comprei, eles disponibilizaram uma planilha que estrutura sua monogra�a para você.
Hoje eles contam com um SIMULADOR DE ESTRUTURA TCC, bem legal também. Você pode ver na integra
como funciona, pois essa planilha foi a base para tal ferramenta. Baixe no link abaixo:

GERADOR DE SUMÁRIO TCC

Se você está achando útil esse artigo, marque um amigo que está fazendo TCC também. Para isso basta
procurar o ícone da sua rede social preferida e compartilhar.

4 – Como escrever os capítulos do Referencial Teórico
No Monogra�s, software que mencionei anteriormente, com ele você é assistido em seus passos de escrita,
pois ele praticamente te pega pelo braço e vai te explicando tudo. Veja só, uma introdução, por exemplo, é
dividida em parágrafos e o software vai te orientando passo a passo, muito bom. Eu faço até redação do
Enem lá. Porém é ***PAGO***, então vou deixar aqui para você um infográ�co de um dos modelos de escrita
que tem lá no software.

Para escrever a introdução, siga esse infográ�co aqui: BAIXAR INFOGRÁFICO EXPLICANDO COMO FAZER UMA
INTRODUÇÃO.

Pronto. Matamos isso!

Agora para escrever qualquer capitulo do seu TCC ou Monogra�a você precisará de um modelo de escrita de
capítulos, vou compartilhar esse material que é um bônus que ganhamos.

Você pode baixar esse infográ�co nesse link: BAIXAR INFOGRÁFICO REFERENCIAL TEÓRICO A PROVA DE
FALHAS

Com esse material você terá em mãos as armas que precisa para começar.

5 – Modelo de TCC no Word com as Normas ABNT em
ESTILOS
Agora segue a mesma ideia do projeto TCC. Se lá você usou o arquivo con�gurado, então você pode fazer o
mesmo com o TCC em si. Lembrando que esse modelo é no Word con�gurado nas normas, não precisa fazer
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muita coisa não. Basta trocar os nomes que estão lá pelos seus e de quebra assistir aos vídeos do canal do
Guia da Monogra�a que explica tudo.

Para baixar o modelo clique aqui: Modelo TCC em Word vai abrir um artigo que tem um botão para baixar o
modelo para seu computador.

Como fazer monogra�a abnt
Con�gurar seu Modelo do Word com as normas ABNT. 
com esse ponto não se preocupe, irei mostrar para você como conseguir isso daqui a pouco

Esse são os 4 pontos iniciais para fazer sua monogra�a, seu tcc, seu artigo, a partir do momento que  você tem
a ideia da monogra�a,   Você escolhe o orientador,   Você consegue o manual da faculdade e as normas,
consegue um modelo de monogra�a formatado, como irei passar para você, �ca tudo mais fácil.

Antes de te mostrar o link para download do modelo de monogra�a em word, quero que veja a página
Depoimentos, para que você possa se inspirar, ver rapidamente como outras pessoas que passaram por isso
conseguiram entregar a monogra�a no prazo, fazendo uma monogra�a de qualidade, a partir daí você vai ver
como fazer uma monogra�a em um passe de mágica, Não acredita, então veja os depoimentos.

->Como Fazer uma Monogra�a
Depoimentos <-

Agora se você Acha que o Guia da Monogra�a não é para você, ou se acha que não vai conseguir implementar
o método passo a passo, eu convido você a assistir o vídeo abaixo, onde o professor Douglas Tybel do guia da
monogra�a mostra como fazer uma monogra�a e para quem é essa metodologia.

Como fazer uma monogra�a pdf
Pelo que analisamos em primeiro lugar, as ferramentas organizam as informações em etapas claras. Dessa
forma o aluno vai consumir certa informação apenas no momento correto, isso já o faz ganhar muito tempo.
Veja uma monogra�a pdf feita no aplicativo clicando aqui.

A primeira ferramenta é um gerador de ideias. Pode parecer maluquice, mas funciona como um
formulário que o aluno responde sobre o que mais gostou no curso e voilà, como mágica sugere
10 ideias personalizadas para o estudante.
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Próxima etapa é um Simulador de Sumário que funciona basicamente como o primeiro. É um formulário que
você responde algumas questões e te sugere uma provável estrutura de capítulos que você pode seguir.

Terceira etapa é o Simulador de Projeto TCC. Com esse �camos abismados, pois em média 2
horas conseguimos simular 3 projetos com propostas diferentes e que na opinião dos nossos
orientadores estavam válidos.

Quarta etapa o aluno escreve o TCC usando uma ferramenta chamada Assistente de Blocos. Ela divide cada
capítulo em blocos, onde em nossa opinião os blocos são os parágrafos. Cada um é explicado em detalhes,
basta seguir o orientado.

Ainda na quarta etapa o aluno que tiver di�culdade em usar o Assistente de Blocos pode usar o
Construtor de capítulos. Essa ferramenta tem uma estrutura meio engessada e por isso se torna
mais simples. Achamos meio engessado, mas os orientadores não notaram a diferença, muito
louco!

Ao �nal o aluno pode exportar para o Word já dentro das normas ABNT. Isso só foi lançado agora na versão
mais recente, pois esse não era o foco do Monogra�s no começo.

Para acessar clique aqui: ACESSAR O MONOGRAFIS NA OFERTA AQUI

VEJA COMO FUNCIONA O MONOGRAFIS
ASSISTA AO VÍDEO DEMONSTRAÇÃO E ENTENDA COMO FUNCIONA O MONOGRAFIS NA PRATICA

ALÉM DE TCC E MONOGRAFIA O MONOGRAFIS  TAMBÉM FUNCIONA PARA  PROJETO DE TCC, DISSERTAÇÃO,
TESE e até mesmo ARTIGO CIENTÍFICO!

Para acessar clique aqui: ACESSAR O MONOGRAFIS NA OFERTA AQUI

Agora que você já sabe que é simples aplicar o Guia da Monogra�a, veja a Página Seguinte
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-> Apresentação da Metodologia Guia da
monogra�a <-
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