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Eu sou o Professor André Fontenelle. Quando era estudante, não consegui
fazer o meu primeiro TCC e fui reprovado!!
O trauma foi tão grande, que resolvi abandonar os estudos!
Mas o meu empregador praticamente me obrigou
a fazer outro curso... E, com a ajuda de um
professor de verdade, acabei descobrindo
como fazer um TCC!
Gostei tanto, que fiz outras especializações,
mestrado e acabei virando professor.
Desde 2011, já ajudei mais de 1027 alunos a serem
aprovados no TCC, até que num determinado
momento percebi que se ficasse só em sala de
aula não iria conseguir atender a todo
mundo que precisava.
Então, em 2017, iniciei o canal TCC Prático
e, desde então, já são mais de
31 mil pessoas impactadas!
Agora, vou entregar a você o meu método
para montar um TEMA de TCC
em apenas 4 passos simples
e práticos!
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Analisando o Censo da Educação Superior de 2017 (INEP), descobri que há
mais de 1 milhão de alunos concludentes.

De fato, a grande maioria deles irá ter de apresentar o TCC – Trabalho de
Conclusão de Curso.
Talvez, o principal obstáculo que eles vão enfrentar é achar um objeto de
estudo, o tema.
Essa, segundo minha experiência como orientador, é uma das principais dores
de quem ainda não sabe como fazer um TCC.
Por isso, resolvi ajudar a eles e, principalmente, a você, criando um método
para escolha de temas para TCC.
Essa escolha (temas para TCC) é uma enorme fonte de incertezas, angústias e
desmotivação...
Isso acontece por que as pessoas normalmente não sabem exatamente o que é
um tema de TCC. Além disso, é menor ainda a quantidade de alunos que sabe
fazer a delimitação de tema.
Mas eu tenho convicção de que isso irá acabar!
Nesse e-book você vai conhecer os passos simples que caracterizam a
“Fórmula do Tema Perfeito” e poderá, hoje mesmo, começar a fazer o seu TCC.
Então, boa leitura!
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A base de tudo sobre como fazer um TCC é ter um bom tema.
Eu me arrisco a dizer que escolher o tema correto equivale a oitenta por cento
do sucesso na elaboração de um TCC
Isso por que todo o resto do trabalho de conclusão de curso está intimamente
relacionada com o tema.
Por isso eu criei esse ebook, que é baseado na Fórmula do Tema de TCC.
A Fórmula do Tema de TCC é um curso que eu tenho que já ajudou mais de mil,
cento e sessenta e quatro pessoas.

Esse curso era presencial e em agora eu vou disponibilizar ele em videoaulas.
Simplesmente, em oito anos de trabalho, a fórmula não falhou comigo nenhuma
vez!
Tanto é que eu digo para os meus alunos que depois do curso, se eles não
conseguirem montar um bom tema de TCC, eu devolvo o dinheiro deles.
Até agora, graças a Deus, nunca ninguém pediu o reembolso!
Bom, mas vamos falar sobre você…
Você ainda não tem um tema de TCC, não é? Ou até tem, mas não sabe se ele
está bom...
Pois é! Eu sei o que você está passando! Essa incerteza está atrasando a sua
produção, não é?
Mas você sabia que dá para montar um tema de TCC nota dez, em menos de
duas horas, em apenas quatro passos, mesmo começando do zero?

Já pensou como seria bom se você tivesse um tema que te entregasse também
o seu problema de pesquisa, os seus objetivos e toda a matriz do seu TCC?
Sabe quando você olha para o título de um trabalho e consegue enxergar ali
todos os capítulos da obra?
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E o melhor, sabia que dá para fazer isso sem ter que adular o seu orientador?
Pois eu garanto para você que isso existe e não é mágica, não é inspiração e
não é uma questão de criatividade.
Escolher um excelente tema de TCC depende apenas de método!
Eu sei... você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade,
não é?
Se eu não tivesse visto tantos alunos conseguindo montar seus temas com
esse método, eu também não acreditaria!

Mas apesar de hoje eu ser um professor reconhecido por ajudar as pessoas a
serem aprovadas nos seus TCCs, eu tive um começo muito ruim!
Você sabia que eu reprovei o meu primeiro TCC?
Pois é… eu vivi uma frustração enorme com, mas depois eu descobri o método
e finalmente consegui a aprovação.
Eu acho que foi por isso que eu passei a ter tanta obsessão em salvar as
pessoas que sofrem com o TCC!
Certo, mas você deve estar se perguntando... mas como é que se monta um
tema de TCC?
É o seguinte...
Antes de qualquer coisa, você precisa descobrir qual é o jeito errado de
escolher o seu tema de TCC.
Existem três formas que infelizmente muita gente usa e depois acaba se dando
mal.
Então eu vou te mostrar justamente para você nunca, jamais, de forma alguma
usar para escolher o seu tema de TCC… ok?
Primeiro, você não deve pedir sugestões de tema para ninguém.
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Eu recebo muitos desses pedidos, mas eu não atendo, por que isso é furada!
Isso por que se alguém te der um tema… Ele vai ser relacionado a alguma
coisa que aquela pessoa entende, que aquela pessoa gosta... e não você!
Mas o seu tema de TCC deve ser baseado num assunto que você gosta, por
que vão ser meses convivendo intensamente com aquilo.
Se for algo chato, a sua jornada do TCC vai virar um inferno e você vai precisar
de muita força de vontade.
A chance de você desistir de um TCC com um tema chato é muito grande!

Então não tem jeito, tem que ser algo que você curta muito!
A segunda forma que não funciona para montar um tema é usar ideias muito
amplas.
Eu vejo muitos temas que, se a pessoa fosse escrever de verdade,
simplesmente não caberia no TCC.
Um exemplo muito comum disso é o termo “sustentabilidade".
Se o seu tema for sustentabilidade, você vai ter pelo menos uns trinta conceitos
diferentes para trabalhar no TCC.
Então, a sua chance de fugir do tema ou de escrever um TCC sem coesão e
coerência, é muito grande!
Mas se você falar sobre reciclagem de papel, por exemplo, você também vai
estar falando de sustentabilidade, porém de uma forma bem mais específica...
Concorda?

Então, você tem que procurar um assunto específico, pois o seu tema tem de
ser relacionado a apenas uma coisa, um problema, um objetivo.
E a terceira maneira que não funciona de jeito nenhum é escolher um tema não
problematizado.
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Na sua pesquisa, você vai precisar descobrir alguma coisa que você precisa
descobrir...

Então o seu tema não deve ser algo que você já tenha certeza de como é, ou
sobre alguma coisa que você já defende que seja verdade.
O risco aqui é acabar fazendo um TCC que não tem caráter científico,
parecendo um artigo de opinião ou uma cartilha, por exemplo.
Infelizmente, quem segue algum desses três caminhos, acaba fazendo um TCC
ruim, tem muita dificuldade de terminar o trabalho e ainda acaba tirando uma
nota baixa ou até reprovando!

Aí a pessoa fica dizendo por aí que o TCC é difícil, quando na verdade, o tema
dela é que era ruim!
Então fuja disso!
Até aqui, tudo bem? Então, eu gostaria que você se inscrevesse agora aqui no
canal…
Eu acho que você já viu que é importante se preparar bem sobre como fazer um
TCC e aqui no canal tem dezenas de vídeo que vão te ajudar!
Então se inscreve e aperta o sininho que vai aparecer depois, por que essa é a
única forma de você receber um aviso quando eu postar um novo vídeo.
Um tema de TCC bom é aquele que mostra uma relação entre duas coisas.
Então, o método é baseado em identificar essas duas coisas e também como
contextualizar uma com a outra.
Isso por que, quando você faz isso, um problema acaba surgindo. Quer ver?

Então olha esse tema aqui:
A vulnerabilidade do Estado brasileiro diante da prática de crimes contra a
ordem tributária e econômica nos casos de evasão fiscal por meio de
transações com criptomoedas.
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Esse é o tema da aluna Cleide Cavalcante, que é uma das participantes do
Grupo 5 Estrelas e que acabou de ter seu TCC aprovado com nota nove e meio.

1 - Você concorda que a “crimes contra a ordem tributária e econômica nos
casos de evasão fiscal” é um assunto possível de ser estudado?
2 - Você concorda também que “transações com criptomoedas” é outro assunto
possível de ser estudado?
3 - Além disso, você concorda que a relação entre essas coisas se dá por meio
da expressão “vulnerabilidade do Estado brasileiro"?
Pois é... estão aí os três capítulos de um TCC feito a partir desse tema!
E o melhor de tudo é que você não precisa de nenhum talento especial para
conseguir montar um tema desses.
E não importa se você é estudante de graduação, especialização, mestrado ou
doutorado, pois isso é igual para qualquer tipo de pesquisa!
Como você pode observar, não existe mágica! Não se trata de uma questão de
pura criatividade, nem de inspiração!
Você só precisa saber quais são as coisas que você mais gosta de estudar na
sua área de estudo e aplicar o método.
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Agora que você já descobriu o que não deve fazer na hora de montar o seu
tema, chegou a hora de entender quais são as coisas que efetivamente
precisam ser feitas!
Você precisa tomar quatro cuidados importantes!
Essas precauções fora estabelecidas a partir das experiências que tive com os
meus alunos da “Fórmula do Tema Perfeito”, que é o meu curso sobre
montagem de temas para TCC.
Esse é o único curso do Brasil pensado com foco total em te entregar um
método para você montar um excelente tema de TCC, em até duas horas e
apenas quatro passos.
Por isso, as recomendações que você vai fazer a segui não são apenas
importantes, mas efetivamente testadas. Então vamos lá!
Goste do seu tema de TCC
A primeira coisa que você precisa saber é que você vai se casar com o seu
tema de TCC.
Quer dizer, você aí conviver durante muito tempo tendo que pensar o tempo
todo nele!
Vão ser no mínimo uns quatro meses, na previsão mais acelerada, que você vai
ter que passar pesquisando e escrevendo sobre o seu tema de TCC.
Então, não adianta fugir de uma regra básica: você tem que amar o seu tema!
Não adianta querer escolher temas para TCC de qualquer jeito, pedindo
sugestões para outras pessoas, usando o tema de alguém.
Procure alguma coisa que gere curiosidade e que revele algum interesse para
você.
Se você já está estagiando ou trabalhando na área do seu curso, uma pedida
muito boa é procurar temas para TCC relacionados à sua área de atuação.
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Assim, você pode ser aprovado no TCC e ainda quem sabe conseguir uma
promoção e até criar um novo serviço ou produto…

Olha, o mercado está cheio de empresários que começaram assim!
Massa, não é?
Parta do Geral para o Específico
Além disso, é importante você saber que os melhores temas para TCC são
aqueles parte do geral para o específico.
Um bom tema de TCC é exposto num enunciado bem específico, a ponto de
representar apenas uma pergunta de pesquisa.
Além disso, bons temas para TCC contém a indicação limpa e seca de cada um
dos capítulos do trabalho, sem sobrar nem faltar nada.
Mas para conseguir isso, você deve partir de um assunto que você estudou no
seu curso e aí realizar o processo de delimitação.
O método de quatro passos que eu mostro no curso “A Fórmula do Tema
Perfeito”, proporciona exatamente isso.
O primeiro passo é escolher o assunto tratado numa aula, de uma disciplina
específica do seu curso.
Depois, você escolhe um ponto de vista sobre esse assunto, estabelece a
relação entre eles e faz as segmentações que puder.
Então, se você olhar o seu tema e não encontrar nele pelo menos três capítulos
para o seu trabalho, isso será sinal de que esse tema ainda não está bom.
Mas se você encontrar os três capítulos do seu trabalho e mais outras coisas,
então seu tema pode até estar bom...
Mas ainda contém excessos que podem te atrapalhar no futuro.
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Bons Temas para TCC precisam ter fontes de pesquisa
Outro aspecto essencial dos melhores temas para TCC é a existência de fontes
de pesquisa.
Eu sempre recomendo que antes de bater o martelo na escolha de temas de
TCC, o ideal é pesquisar sobre ele em pelo menos três sites:
1 - O Google Acadêmico;
2 - A Biblioteca Brasileira de teses e Dissertações;
3 - O portal de periódicos da CAPES.
Se você encontrar trabalhos acadêmicos que possam ser aproveitados para
cada um dos capítulos do seu trabalho, isso será um ótimo indicativo.
Se tem trabalhos acadêmicos que possam ser aproveitados em cada um dos
seus capítulos, então o seu TCC é viável e tende a ser bem relevante.
Caso contrário, eu sinto informar, mas o seu tema ainda não estará bom o
suficiente.
O tema escolhe o orientador e não o contrário
Porém, tem um ponto que talvez seja o erro mais comum que as pessoas
cometem na escolha de temas para TCC.
É o seguinte. A maioria das pessoas que falham no TCC escolhem primeiro o
orientador e depois pedem ajuda a ele para definir o tema.
Dessa forma, você pode acabar sendo influenciado pelo orientador a escolher
um tema ruim.

É claro que o orientador vai querer te direcionar para os assuntos que deixam
ele mais confortável para orientar e não para os temas que podem ser mais
interessantes para você.
Você compreende o que eu estou falando?
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Se você escolher o orientador antes de definir o tema, o orientador pode
atrapalhar mais que ajudar no seu processo de delimitação.

O ideal é que você monte o seu próprio tema de TCC e somente depois disso
procurar um orientador que se interesse por ele.
Por isso eu digo que o tema é que deve influenciar a escolha do orientador e
não o contrário! Você percebe a diferença?
Se adotar essa estratégia, você provavelmente encontrar um orientador afinado
com as suas ideias e mais interessado em te ajudar com o seu TCC.
Assim, você conseguirá ter uma jornada muito mais suave na confecção do seu
TCC!
Eu tenho certeza que ninguém te fala essas coisas…
Bom, agora você já sabe as quatro coisas mais importantes com que se
preocupar na hora de escolher temas para TCC.
Então vamos recapitular:
1 - Escolha um tem que você goste;
2 - Procure um tema que seja específico, mas comece o processo a partir de
um assunto geral;
3 - Verifique se existe material de pesquisa para o seu tema, de modo que dali
saiam pelo menos três capítulos;
4 - Escolha primeiro o tema e depois procure um orientador que compre a sua
ideia, não o contrário.
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Eu acho que você deve estar se perguntando, como montar temas para TCC
realmente bons?

Então vamos agora conhecer a anatomia do tema perfeito, para você entender
como ficam os temas com o método que eu ensino lá na “Fórmula do Tema
Perfeito".
Referencial teórico
Quando você se deparar com qualquer tema de TCC e quiser saber se ele é
mesmo bom, a primeira coisa a verificar é se esse tema oferece um referencial
teórico.

Em outras palavras, esse tema contém algum assunto teórico?
Um assunto teórico é qualquer coisa que seja possível estudar em livros ou em
trabalhos acadêmicos.
Isso vai ser essencial para o seu TCC, pois não se faz um Trabalho de
Conclusão de Curso sem uma pesquisa bibliográfica.
Além disso, você vai concordar comigo que se escrever alguma coisa no
trabalho que não esteja contida no tema, isso não não será bom, não é?
Então, o seu TCC tem que ser baseado em alguma matéria, algum conteúdo
relacionado ao que você estudou durante o curso e isso deve aparecer também
no seu tema.
Porém, por mais óbvio que isso pode parecer, é extremamente comum as
pessoas montarem temas para TCC sem nenhuma referência a um assunto
teórico.
Aí eu pergunto assim: E sobre o que você vai pesquisar?

Assim, a pessoa normalmente acaba me dizendo qual é o assunto e eu a
oriento a inseri-lo no tema.
O melhor é que agora você não precisa mais de um orientador para fazer isso,
pois agora você é capaz de fazer por si só!
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Pesquisa científica
A segunda coisa que você precisa verificar para saber se o seu tema é bom é
se ele contém pelo menos duas variáveis.
Como assim?
Quando você olha para o seu tema, você consegue encontrar alguma coisa que
se relaciona com o assunto teórico?
Isso é essencial para um bom tema, pois o seu TCC vai precisar de um capítulo
de pesquisa.

Quer dizer, além de um capítulo com o referencial teórico, que você vai precisar
escrever um capítulo com a pesquisa, que pode ser bibliográfica ou empírica.
A pesquisa bibliográfica é exatamente o que você vai fazer no referencial
teórico…
Você vai ler livros e trabalhos acadêmicos, coletar citações e depois escrever
seu texto baseando-se por elas.
Já a pesquisa empírica diz respeito a algum fato de vida prática…
É um tipo de pesquisa em que você não encontra informações suficientes em
livros e trabalhos acadêmicos.
Então, para fazer uma pesquisa empírica, você precisa analisar documentos,
realizar observação, aplicar questionários ou entrevistas.
Então perceba que você tem duas opções: ou o seu tema deve ter dois
assuntos teóricos que se relacionam entre si ou o seu tema deve ter um assunto
teórico e um assunto prático.

Esse assunto prático nada mais é que alguma situação da vida real em que o
assunto teórico é aplicado.
Por exemplo:
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Na administração, o assunto teórico pode ser “rotatividade” e o assunto prático
pode ser “a política de remuneração das empresas do segmento x”.

Na contabilidade, o assunto teórico pode ser “e-social” e o assunto prático pode
ser “a atuação dos profissionais da área de pessoal e da área financeira das
empresas do segmento x”.
No direito, o assunto teórico pode ser “menoridade penal” e o assunto prático
pode ser “o aumento da população carcerária”.
Veja que o assunto prático normalmente não é um assunto contido nas ementas
dos cursos, mas que tem forte relação com os assuntos teóricos.

Palavra de ligação
A terceira coisa que você deve verificar, para saber se o seu tema está perfeito
ou não, é se ele pode se transformar numa pergunta.
Isso é necessário por que o seu TCC vai precisar de um problema de pesquisa,
que nada mais é que uma pergunta!
E essa pergunta de pesquisa, evidentemente, deve estar em linha com o seu
tema.
Então você precisa identificar uma palavra ou uma expressão que mostre a
relação entre as duas variáveis do seu tema.
Lá no ebook que eu disponibilizei para você baixar existem vinte e cinco dessas
palavras para você escolher e usar no seu tema.
Mas, só a título de exemplo, nós podemos usar a palavra “impacto”.
Veja só, com essa palavra você pode montar um tema com a seguinte fórmula:
O impacto de X para Y.
Quer ver? Olha esses exemplos:
O impacto e-social para atuação dos profissionais da área de pessoal e da área
financeira das empresas do segmento x
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O impacto da política de remuneração para a rotatividade nas empresas do
segmento x.

O impacto da redução da menoridade penal para o aumento da população
carcerária.
Você consegue identificar uma pergunta nesses temas?
Não?
Pois então faça só duas coisas, insira a expressão “qual é” ou “qual seria” no
início e uma interrogação no final de cada um desses temas e então o problema
de pesquisa vai aparecer!
Olha só:
Qual seria o impacto da redução da menoridade penal para o aumento da
população carcerária?
Qual é o impacto da política de remuneração para a rotatividade nas empresas
do segmento x?
Qual é o impacto do e-social para a atuação dos profissionais da área da área
financeira das empresas do segmento x?
Agora veja como é importante verificar se o seu tema atende a esse requisito,
pois o seu TCC precisa de um problema para se caracterizar como uma
pesquisa científica!
E essa é uma sacada que você só vai encontrar aqui e também, com mais
detalhes, lá no curso “A Fórmula do Tema Perfeito”.
Segmentação

A quarta e última coisa que você deve verificar é se o seu tema está
suficientemente delimitado.
Quer dizer, olhando para o seu tema, você consegue afirmar que irá conseguir
pesquisar absolutamente tudo o que está escrito ali?
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Para responder a essa pergunta, quebre o seu tema em partes.
Olhe para cada coisa que está escrita no seu tema e avalie se você é capaz
mesmo de coletar todas as informações que existem sobre aquilo.
Caso sua resposta seja positiva, ótimo!
Mas se perceber que o seu tema ainda está muito amplo, basta fazer recortes e
delimitar o tema.
Você pode delimitar a sua área de estudos a apenas um período ou então a
uma região geográfica, a uma determinada população, a um determinado
produto, empresa ou segmento, por exemplo.
Assim, caso o seu tema seja amplo demais você pode se comprometer a
pesquisar apenas sobre uma parte dele.
Excelente, não é!
Você acabou de ver como é a anatomia de temas para TCC perfeitos! É assim
que o seu tema deve se parecer, para que você consiga fazer um excelente
trabalho!
É exatamente esse formato de tema que eu ensino a montar, passo a passo, no
curso “A Fórmula do Tema Perfeito”!
Em cada um dos quatro passos do método, eu ensino técnicas que farão você
escolher cada uma das partes do seu tema de TCC.
E o melhor é que o método serve para qualquer tipo de TCC, de qualquer curso,
de qualquer área!
Caso você tenha interesse em fazer o curso, eu vou deixar aqui embaixo do
vídeo um link para você garantir o seu lugar na lista de espera.
Assim você garante o seu lugar e assim que eu abrir uma nova turma você terá
a oportunidade de se matricular.
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Professor, olha aqui o meu tema... será que ele é bom? Posso fazer o meu TCC
a partir desse tema?

Eis aí algumas das perguntas que eu mais ouço, especialmente no início de
cada semestre.
Eu entendo que você tenha uma certa insegurança com o seu tema de TCC.
É por que realmente a escolha do tema é a parte mais importante de qualquer
trabalho acadêmico.
Eu costumo dizer que a escolha do tema equivale a 64% do sucesso ou do
fracasso de um TCC e a redação dos capítulos equivale a apenas 4%.
Afinal, o seu problema de pesquisa, os seus objetivos, a sua hipótese, a sua
metodologia e cada tópico, de cada capítulo do seu TCC vão ser sabe de onde?
Pois é... tudo isso aí vai ter que ser tirado do seu tema!
Então, vou te dar três dicas de como avaliar se o seu tema de TCC é bom ou
ruim!
Lá no meu curso “A Fórmula do Tema Perfeito", eu ensino o método para
qualquer pessoa montar excelentes temas para TCC...
Mas não é só isso, eu começo explicando o que os avaliadores vão esperar de
você, depois eu mostro para que serve cada parte do TCC e no final eu mostro
como é que você vai usar o seu tema para construir todo o resto do trabalho!
Mas tem uma coisa a mais, que eu considero importantíssima!
No curso “A Fórmula do Tema Perfeito” eu mostro como é que você pode fazer
um teste de qualidade para você descobrir se o seu tema é mesmo bom ou não!

Pois é!
A minha proposta é te entregar sempre métodos que permitam a você fazer o
seu TCC sem depender de orientador e nem de ninguém que te diga o que é
certo e errado.
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O orientador tem que ser uma pessoa com quem você pode trocar uma ideia de
vez em quando e não uma pessoa de quem você seja dependente!

É claro que lá no curso eu mostro uma coisa bem mais detalhada, mas com as
três dicas que eu vou te dar hoje, você já vai ter uma boa ideia se o seu tema
precisa ou não de ajustes!
Bom, mas vamos então às três perguntas que você tem que se fazer sobre o
seu tema!
A primeira pergunta que você tem que se fazer sobre o seu tema é:
“Esse tema tem produção acadêmica?”
Essa questão é para prevenir um dos principais tormentos que as pessoas
passam quando estão fazendo um TCC de forma errada, que é...
Não encontrar livros e nem artigos científicos sobre o seu tema.
Imagine aí, daqui há uns dois ou três meses, com o seu tempo já perto de
acabar, depois de muitas idas e vindas você acabar se convencendo de que
não extem fontes de pesquisa suficientes sobre o seu tema?
Já pensou no desespero? Infelizmente, eu vejo isso quase todos os dias... e
não tem jeito!
Quando chega nesse ponto, a única solução é voltar para a estaca zero e
refazer o tema.
Mas a boa notícia é que evitar isso é muito, muito simples!
Faça o seguinte, pegue aí o seu tema e divida ele em algumas partes.
Depois, pegue cada uma dessas partes do seu tema e pesquise sobre elas no
Google Acadêmico.
Cuidado, não é no site comum do Google não, é num site específico, o Google
Acadêmico.
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Esse é o mais popular diretório de trabalhos científicos que está disponível de
forma livre e universal no Brasil.

Se o seu tema tiver fontes de pesquisa, pode ter certeza que você vai encontrar
várias delas lá no Google Acadêmico.
Mas se o Google Acadêmico não mostrar nada ou muito pouca coisa sobre o
seu tema, aí você tem que ligar o sinal máximo de alerta, pois é muito provável
que o seu tema não seja viável.
Já a segunda pergunta que você tem que fazer sobre o seu tema é:
“Terei tempo suficiente para estudar tudo o que existe sobre isso?"
Olha, esse também é uma grande problema! Eu já vi pessoas reprovarem na
hora da banca de TCC por causa disso!
Às vezes, o tema da pessoa é tão genérico, que ela nem teria tempo suficiente
para estudar tudo o que está escrito nele!
Cuidado!
O seu tema não deve ficar amplo demais, pois se isso acontecer pode ser que
você não consiga pesquisar sobre tudo o que está dito no tema.
Isso é muito perigoso, por que o tema do trabalho chama atenção e os
avaliadores criam expectativas baseados nele.
Então, quando os avaliadores olham o trabalho e percebem que ele é mais
restrito do que o tema sugere...
Eles se sentem enganados e aí você pode ficar a um passo da reprovação.
Moral da estória, você tem que delimitar o seu tema, até o ponto em que ele
represente apenas uma coisa para pesquisar.
Mas não se assuste, pois é fácil resolver isso.
Quando o seu tema estiver pronto, olhe para ele e pergunte:
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Para quem?
Como?
Onde?
Quando?
Provavelmente, você vai perceber que não vai estudar tudo o que existe sobre o
seu tema, mas apenas em relação
a uma empresa,

a um produto,
a uma população,
de uma cidade ou de uma região,
relacionado a alguma situação específica,
a algum produto
ou apenas durante algum período...
Você percebe aí, como existem várias possibilidades de delimitação?
É como se o seu tema fosse uma pizza e você tivesse que escolher apenas
uma fatia dela, entende?
Ninguém te conta essas coisas não é?
Mas ainda falta a terceira pergunta, não é? Então vamos lá...
A terceira pergunta que você precisa se fazer sobre o seu tema é:
“Esse tema diz quais são os capítulos do meu trabalho?"
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Pois é... Eu escuto muito as pessoas fazendo reclamações desse tipo:
Eu não sei por onde começar a escrever!
Quando eu vou escrever me dá "branco"!
Escrevi um monte de coisas e o meu orientador mandou eu refazer tudo!
Meu orientador disse que meu TCC não tem coesão e coerência!
Sabe por que isso acontece? Porque o tema dessas pessoas está mal montado!
Então você vai fazer o seguinte: quebre o seu tema em três pedaços.
E veja cada uma dessas partes para avaliar se dá para escrever um capítulo
inteiro do seu trabalho sobre aquilo.
Pense assim: No primeiro capítulo eu vou escrever sobre isso, no segundo vou
falar disso e no terceiro vou analisar aquilo.
Ah! É claro que um capítulo não pode repetir o assunto do outro, não é?
Se você perceber que dá, então maravilha, seu tema está bom!
Mas se você não conseguir identificar os três capítulos do seu trabalho no seu
tema, eu lamento informar, mas você ainda tem que fazer ajustes!
Agora você já sabe quais são as três formas úteis para você avaliar sem a ajuda
de um orientador se o seu tema é bom ou ruim.
Basicamente, você tem que verificar se existem fontes de pesquisa para o seu
tema, se ele está suficientemente delimitado e se ele se enquadra na estrutura
de um TCC.

Será que o seu tema passa no teste? Olha, eu vou te dizer uma coisa, se com
todas essas dicas que eu te dei você ainda não conseguiu montar o seu tema
perfeito.... A melhor coisa que você tem a fazer é se matricular no curso e
aplicar logo o método. Eu garanto que o seu tema vai sair rapidinho!
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O ponto de partida para delimitar com sucesso é encontrar um bom assunto,
que vai ser o objeto central do seu estudo, em torno do qual irá se realizar a
pesquisa.
Lembre que o primeiro capítulo do seu trabalho vai ser dedicado a promover um
referencial teórico.
Portanto, o primeiro passo para você montar o seu tema é escolher um assunto
teórico relacionado à área de conhecimento da sua graduação ou pósgraduação.
Lá no primeiro passo da “Fórmula do Tema Perfeito”, eu ensino três técnicas
diferentes para você encontrar o assunto.
E isso é muito importante, por que toda a base do seu trabalho vai ser
construída a partir do assunto.
Porém, depois de escolher o assunto, você vai perceber que ele ainda será
bastante abrangente, aberto como uma área de conhecimento.
Então você deverá escolher um ponto de vista para analisar o seu assunto, quer
dizer, um foco que ajude a estudá-lo de forma mais estrita.
O ponto de vista pode ser qualquer fato, pessoa, lugar, circunstância ou objeto
que tenha alguma relação com o assunto.
Eu também mostro lá na fórmula como se escolhe o ponto de vista. Esse
segundo elemento nada mais é que um assunto secundário, que se relaciona
com o assunto principal.
Já o terceiro passo é encontrar uma forma de relacionar os dois primeiros
elementos do seu tema.
No seu TCC, você terá que fazer um capítulo de análise de resultados... É
nessa parte que você precisa mostrar a relação entre as coisas e tentar
responder à pergunta de pesquisa, a partir do teste da hipótese.
Para isso, você pode usar uma dessas palavras de ligação:
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A Fórmula
Relevância;

Aspectos;

Viabilidade;

Procedimentos;

Vantagem;

Ensaio;

Contribuição;

Estudo;

Prática;

Ferramentas;

Aplicação;

Fator;

Influência;

Fronteira;

Impacto;

Papel;

Grau;

Abordagem;

Nível;

Técnicas;

Uso;

Formação;

Benefícios;

Novo.

Se você usar essas palavras, com certeza poderá montar um tema para para
qualquer tipo de trabalho, de qualquer curso!
Mas pode ser que o tema ainda esteja muito abrangente.
Quer dizer, pode ser que a área de estudo abrangida por ele seja muito
grande... Tão grande que você não consiga pesquisar.
Então a palavra de ordem é delimitar!
Então, lá na fórmula eu mostro alguns exemplos e também algumas formas de
segmentar o tema até que ele demonstre que você vai pesquisar exatamente
sobre uma única coisa!
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Quando isso ocorrer, é provável que o seu tema já esteja perfeito!
Mas eu tenho certeza que você vai querer uma avaliação, para saber se o tema
estará realmente delimitado.
Então, lá no curso, em tenho uma aula específica para te mostrar as
características que um tema deve ter.
Assim, você terá uma espécie de checklist que permitirá a realização de uma
auto checagem do tema.
Já no fim, você vai ter acesso a uma aula que foi concebida para te ensinar
como usar o seu tema.
Então, eu vou te ensinar a usar o seu tema para montar o seu problema de
pesquisa, o seu objetivo geral, a sua hipótese, os seus objetivos específicos e
assim ter o mote para escrever cada capítulo do seu trabalho.
Enfim, eu tenho certeza que o conteúdo desse ebook já vai te ajudar muito a
montar o seu tema.
Mas, se por acaso você ainda não conseguiu... E se você quer realmente
começar o seu TCC do jeito certo, a melhor decisão é se matricular no curso “A
Fórmula do Tema Perfeito”.
Então eu vou ficar te esperando lá na nossa área de membros, pois é lá que os
alunos que tiram as melhores notas em TCC começam a sua jornada!
Matricule-se agora mesmo: http://formuladotemaperfeito.com.br/
Um abraço e até breve!
Professor André Fontenelle
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