


 

 
Este guia será definitivo, você entenderá aqui o porquê de 
não conseguir fazer o seu TCC, onde esta errando e como 
consertar isso. 
 
Após a leitura deste PDF você, definitivamente, estará 
conseguindo escrever o seu TCC com muito mais facilidade, 
mesmo se você nem começou. 
 
Chega de ficar horas na frente do computador e não 
conseguir escrever nada. 
 
Chega de fazer um monte de pesquisa e ler um monte de 
livros e ainda não saber o que fazer. 
 
Chega de orientador que não ajuda. 
 
Chega de não conseguir nem começar. 
 
Está na hora de você mudar isso e ir rumo ao seu tão 
sonhado diploma de formado! 

Quem sou eu para falar isso? 
 

Primeiramente, estou muito feliz e agradecido por você 
estar utilizando este PDF “TCC e DESESPERO: Não 
deveriam combinar” como um guia para elaborar o seu 
trabalho.  
 
Meu nome é Marcos Cello sou professor e há anos ajudo 
estudantes com minha orientação a serem aprovados nos 
trabalhos de conclusão de curso. 
 



 

Com isso, percebi a 
grande necessidade dos 
alunos possuírem um 
material que fornecesse as 
dicas e orientação 
necessária para fazer um 
TCC de extremo sucesso e 
então nasceu este PDF. 
 

 
Infelizmente, essa orientação fica faltando nas faculdades e 
universidades, o que deixa o aluno totalmente perdido ao 
fazer um trabalho tão importante como o TCC. 
 
Pensando nisso, decidi ser aquela ajuda que está faltando 
para os alunos, então coloquei neste PDF gratuito a junção 
de diversos artigos, dicas e e-mails que já escrevi e elaborei 
ao longo desses anos e, com certeza, será a orientação 
perfeita que você estava precisando para conseguir 
escrever o seu TCC com extremo sucesso. 
 
Veja abaixo como já ajudei diversos alunos: 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
A ajuda é até internacional, é comum haver muitos alunos 
da África: 
 

 

Mas, infelizmente...  
 

Para a maioria dos estudantes, só de ouvir a palavra TCC o 
sentimento de medo já toma conta. O trabalho de 
conclusão de curso é a fase final para conseguir o tão 
sonhado diploma e vem recheado de normas, regras e 
especificações.  
 
Por ser algo bem extenso e trabalhoso, a falta de 
organização pode resultar em um verdadeiro caos, gerando 
frustração e sensação de incapacidade.  



 

No entanto, com dicas, orientações corretas e um bom 
planejamento, esse trabalho se torna bem menos 
assustador do que parece. Na verdade mesmo... 
 
Você vai até dar risada de ver as pessoas com tantas 
dificuldades em fazer o TCC e você fazendo o seu com 
muita facilidade usando as técnicas que vou te passar aqui. 

Lembro-me, como se fosse hoje... 
 

...quando Pedro Henrique Silveira, aos 23 anos, estava 
fazendo o seu TCC de Direito no ano de 2016 e como todo 
aluno comum, estava completamente perdido e 
desesperado. 
 
Faltava menos de 30 dias para entregar o seu trabalho e 
estava só no começo ainda.  
 
Mas algo inacreditável aconteceu... Ele conseguiu 
entregar o TCC a tempo! 
 
O sorriso de satisfação não só por ter feito uma belíssima 
apresentação na banca de 3 professores (um deles era 
doutor), mas também pelos elogios que recebeu dos seus 
familiares e amigos que estavam presentes, e o glorioso 10 
que ganhou, era impagável. 
 
E tudo isso foi graças ao método da aprovação única que 
ele utilizou e que o ajudou a fazer cada parte, palavra por 
palavra do seu incrível TCC. 
 
Lembro também o quanto ele ficou agradecido por tudo 
aquilo e como aquele método de aprovação única 



 

conseguiu resolver seu problema de uma maneira tão 
simples e sofisticada. 
 
Um método que, infelizmente, é pouco conhecido pelos 
alunos por ser uma informação muito difícil de ser 
encontrada e só um grupo muito pequeno de professores 
sabem dela.  
 
Mas não precisa se preocupar com isso, porque como o 
meu objetivo é ser aquela ajuda que você não encontra na 
sua faculdade ou universidade, vou explicar o método da 
aprovação única detalhadamente para você neste PDF. 

O início 
 

Oito meses antes da data de entrega do trabalho, quando 

Pedro recebeu a tarefa de fazer o TCC, já sabendo da 

grande dificuldade que seria, correu atrás para encontrar 

um bom tema e assim poder escolher um bom professor 

orientador. 

Mas foi aí que a encrenca já começou... 

...ele não tinha ideia de qual tema escolher e nem como 

fazia para escolher um. 

Pesquisou em livros e perguntou para amigos, mas nenhum 

parecia satisfatório o suficiente. 

Ele simplesmente travou... 

Com as provas, trabalhos e estudos de outras disciplinas, 

foi deixando o TCC para depois. 



 

Só quando já havia se passado 1 mês e meio que, ao 

conversar com um professor, conseguiu escolher um tema 

e esse mesmo professor, se tornou o seu orientador. 

Agora, animado por ter conseguido dar o primeiro passo, 

decidiu dar continuidade. 

Pegou tudo o que haviam explicado em sala de aula e o 

que seu professor orientador também havia explicado sobre 

TCC e começou a ler, estudar e a começar a escrever o seu 

trabalho... 

...só que não. 

Mesmo com toda essa explicação Pedro Henrique tinha 

travado novamente. 

Parecia que nada fazia sentido, começou a juntar 

material, livros, sites, reportagem, tudo que encontrava 

sobre seu tema, mas... 

...não conseguia escrever nada, simplesmente nada. 

Sentava na frente do computador e só ficava olhando para 

a tela em branco e quando escrevia alguma coisinha, logo 

apagava de tão ruim e sem sentido que tinha ficado. 

Mandava mensagem para seu orientador, mas demorava 

uma década para responder e quando respondia explicava 

mais ou menos o que tinha que fazer, falava os tópicos e 

tal. 

Mas mesmo assim, Pedro ainda não sabia como fazer, 

não entendia como pegar o tema dele e juntar com o 

material adquirido para conseguir escrever algo que fizesse 

sentido no trabalho. 



 

Parecia que as coisas não ligavam uma na outra... 

E o tempo foi passando... 
 

Dias viraram semanas e semanas viraram meses, com mais 

provas e trabalhos de outras disciplinas, foi deixando tudo 

para depois. 

O problema foi que isso começou a afetar muito Pedro, já 

que sempre ficava com o TCC pesando na consciência, 

deixando-o estressado, nervoso e atrapalhando suas noites 

de sono. 

 

Mas foi quando já faltava menos de 2 meses para entregar 

o trabalho que a ficha caiu... 



 

Se ele não entregasse o TCC, não poderia pegar o diploma, 

não estaria com seus amigos e família na formatura, 

tirando foto e pegando o canudo. 

Não conseguiria um emprego na sua área no ano seguinte, 

pois não tinha se formado e teria muitas dificuldades depois 

de explicar para a entrevistadora o porquê de não ter 

conseguido fazer o TCC a tempo, o que com certeza, 

atrapalharia a chance de ser contratado em uma grande e 

boa empresa. 

Por causa disso, já começaria com sua carreira profissional 

atrapalhada por conta do TCC. 

E o pior de tudo, seria ter que pagar mais um semestre 

inteiro de faculdade só para entregar o trabalho. 

Desse modo, uma mensalidade de pelo menos 200 reais 

por 6 meses, (200 x 6) ficariam 1200 mil reais no total (MIL 

E DUZENTOS REAIS). 

Então isso significa que, além de não conseguir participar 

da formatura com os amigos, não conseguir um emprego 

na sua área de atuação, ter mais dificuldade de conseguir 

outro emprego no futuro, ainda teria que pagar mais 1200 

mil reais para entregar o TCC???? 

Foi nesse momento que o desespero bateu... e bateu forte! 

Tentando virar o jogo 
 

Para mudar esse cenário trágico, Pedro começou a 

pesquisar formas, técnicas, passo a passos, guias, dicas, 



 

qualquer coisa que o ajudasse a entender como fazer o 

TCC. 

Como montar sua estrutura, como conseguir escrever um 

trabalho de acordo com o tema, como utilizar as normas 

ABNT... 

E foi nesse ritmo de procura e medo que encontrou o 

método de aprovação única muito pouco conhecido, mas 

que era perfeito para fazer um TCC de forma rápida e 

correta. 

O método de aprovação única é a metodologia de 

escrita TSAC e foi desenvolvido e aprimorado pelo 

professor, especialista em TCCs, Douglas Tybel. 

Com esse poder em mãos, escrever o seu TCC em menos 

de 30 dias não só tornou-se possível, como também, bem 

mais simples do que se imaginava. 

Conseguia com facilidade conciliar o tema com o material 

pesquisado para escrever um TCC que fizesse sentido do 

início ao fim. 

Acabaram os problemas com orientador que demorava uma 

década para responder, já que não precisa muito dele 

mesmo. 

Acabou o problema de ficar perdido, sem saber o que 

escrever. 

Acabou com o desespero, com o estresse e aquele peso 

na consciência que tirava suas noites de sono. 

E principalmente... 



 

...acabou não só com o medo, mas com qualquer chance 

que ele tinha de reprovar! 

E isso, não trouxe somente o seu glorioso 10 com elogios, 

mas também a oportunidade de viver um grande e 

inesquecível momento na formatura com seus amigos e 

familiares. Ouvir os parabéns e ganhar os abraços 

apertados. 

E também, no ano seguinte, conseguir a oportunidade de 

trabalhar em uma grande e boa empresa, onde o TCC teve 

um peso importante no seu currículo. Começando assim, 

uma carreira profissional próspera e de sucesso. 

Além do que, economizar 1200 REAIS de faculdade! 

Pedro Henrique não poderia estar mais agradecido ao 

Douglas Tybel e ao método TSAC! 

 



 

Mas afinal, o que é o método TSAC? 
 

Método TSAC é a forma de escrita dissertativa no qual é 

composto por 4 parágrafos, basicamente, que se montados 

corretamente, o seu TCC fica blindado a correções do seu 

orientador e revisões da banca. 

Tudo isso porque o método TSAC faz um parágrafo 

proteger o outro, fazendo o TCC inteiro ter uma 

conexão forte com o tema. 

Um dos maiores motivos dos alunos atrasarem e se 

atrapalharem no trabalho é o fato de precisarem enviar o 

projeto para o orientador, para ele então, retornar com 

diversas correções a serem feitas. 

Você as corrige e o envia novamente, que então, mais uma 

vez, retorna com mais diversas correções a serem 

realizadas, e esse ciclo se repete várias vezes e várias 

vezes, tudo isso em um único capítulo (1 ÚNICO 

CAPÍTULO).  

Essa brincadeira com seu orientador pode levar semanas, 

principalmente pelo fato dele demorar uma década para 

responder. 

Então, além do método TSAC resolver tudo isso, você ainda 

estará totalmente protegido contra o plágio no TCC. 

Você começará a aprender abaixo o porquê disso e como 

se faz um trabalho de extremo sucesso que é aprovado até 

pela banca mais rigorosa do Brasil. 



 

Com funciona o método 
 

Veja agora como que Pedro Henrique foi capaz de 

escrever seu incrível TCC inteiro em menos de 30 

dias, podendo assim conseguir seu emprego dos sonhos, 

utilizando o método TSAC. 

Primeiramente, vamos entender qual o significado desta 

sigla: 

 Tópico frasal 

 Sustentação 

 Argumentação 

 Conclusão 

O tópico frasal é a oração que introduz a ideia inicial. A 

ideia que apresenta a promessa inicial do que será dito no 

parágrafo. Pode ser feita de três formas, com uma citação 

direta curta, com uma citação indireta ou com as próprias 

palavras do autor. 

A sustentação é onde o estudante pesquisa por citações 

de livros ou pesquisas já concluídas. Nele o mesmo coloca 

uma citação para fortalecer sua tese, podendo ser direta 

com menos de oito linhas ou uma citação indireta. 

A argumentação é um texto dissertativo do aluno. Onde 

discutirá o porquê daquele assunto ser tão importante. Ele 

pode optar por uma citação indireta ou uma citação direta 

curta. 

A conclusão é o desfecho do que foi dito.  



 

Fazer o uso do método TSAC é bem mais fácil do que 

parece. 

Para facilitar o seu entendimento, veja a imagem logo 

abaixo. 

Perceba como é feita a divisão dos tópicos e como tudo fica 

coeso, cada parágrafo tem uma relação com o outro. 

 

Apesar de estar escrito tudo junto, cada cor representa um 

parágrafo e cada parágrafo deve conter pelo menos 4 

frases. 

Em alguns casos é possível contar com 2 frases, mas nunca 

menos do que isso. 

Entendendo isso, mesmo que você escreva lentamente, 

conseguirá fazer um TCC rápido, pois não precisará 

ficar esperando e realizando correções do seu orientador. 

O método TSAC na prática 
 

O Tópico Frasal é a introdução ao tema do capítulo, já a 

Sustentação é uma citação direta ou indireta de fontes 



 

bibliográficas com a intenção de embasar o que você 

escreveu no tópico frasal. 

A Argumentação será a parte mais complicada de escrever, 

pois você terá que argumentar sobre o que foi dito nos 

parágrafos acima, mostrando pontos fortes e fracos ao 

criticar alguma coisa.  

Você deve mostrar algum destes dados: 

 Estatísticos 

 Históricos 

 Questionamentos 

 Comparações 

 Exemplificações 

 Causa e consequência 

 Enumeração 

 Contra argumentação 

 Através de citação 

Pelo menos um dos elementos acima deve ser identificado 

na sua argumentação. 

Vamos a um exemplo pra você entender melhor. Utilizemos 

um capítulo de título: Introdução ao marketing.  

Perceba que no tópico frasal você vai conceituar o tema.  

Na sustentação será citado um trecho embasando “para 

que serve”.  

No argumento você vai procurar responder qual a 

importância disso. 

Por último a conclusão fecha a ideia. 



 

A separação de cada parágrafo explicado acima ficará como 

na imagem abaixo: 

 

Formação de cada parágrafo: 

1 - TÓPICO FRASAL: 

O que é Marketing? 

R: Marketing é um processo usado para determinar que 

produtos ou serviços possam interessar aos consumidores, 

assim como a estratégia que será utilizada nas vendas, 

comunicações e no desenvolvimento do negócio. 

Obs: Pegue o gravador do celular, se pergunte o que é 

Marketing e responda. Grave sua resposta, depois ouça e 

transcreva. Assim você vai garantir que não copiará nada 

dos autores que você utilizou. Lembrando que você deve 

utilizar o seu tema! 

2 – SUSTENTAÇÃO: 

Para que serve o Marketing de acordo com algum autor? 



 

R: Para Bazzo e Pereira (2009) o Marketing serve para 

promover a troca saudável entre pessoas, busca a solução 

de necessidades das pessoas, a fim de resolver possíveis 

problemas. 

Obs: Pegue o livro mais relevante do tema e procure 

responder para que serve o Marketing? Depois, leia, 

mentalize e escreva o que lembrar. 

3 – ARGUMENTAÇÃO: 

Por que o Marketing é importante? 

R: A importância do marketing é buscar equilibrar esforços 

em preço, produto, distribuição e promoção de modo a 

melhorar o relacionamento empresa-consumidor. 

Obs: Escreva o que você sabe, se preferir use o gravador 

mais uma vez. Imagine que alguém está te perguntando 

isso e, o que você responder grave para escrever aqui. 

Foque em falar da citação anterior. Caso se sinta inseguro e 

quiser ler algo antes, leia o livro da sustentação e também 

cite o autor. 

4 – CONCLUSÃO: 

Concluir conectando o conceito, função e importância. 

R: Fica evidente, diante desse quadro que, para uma 

publicidade ser honesta deve-se levar em conta o que as 

pessoas precisam no momento exato da vida delas. Isso 

determina a estratégia de vendas e o desenvolvimento do 

negócio, e desse modo, equilibrar os esforços ao relacionar 

preço e distribuição, melhorando a forma de comunicação 

da empresa com o cliente. 



 

Entendendo o motivo... 
 

Agora você entende o porquê Pedro Henrique conseguiu 

escrever seu TCC tão rápido e tão bem feito. 

 

 

Mas, tem mais um detalhe que eu não falei pra você. 

Pedro não utilizou o método TSAC da maneira crua como 

expliquei agora... 

...toda essa metodologia está introduzida no algoritmo da 

ferramenta que guia o seu TCC até a aprovação, que o 

professor Douglas Tybel criou e que serve como um 

professor orientador de TCC online (e em 99% dos casos 

será muito melhor que o seu próprio professor 

orientador). 



 

Isso se deve ao fato de você não precisar ficar pensando, 

agora é o tópico frasal, depois a sustentação, será que 

posso usar 2 frases aqui?  

Veja abaixo o que alguns dos mais de 21 mil alunos 

aprovados pelo Douglas Tybel falaram: 

 

 



 

 

 



 

 

O próprio software ajuda você a escrever tudo 

automaticamente, com o seu orientador de escrita, que vai 

te dizer exatamente o que escrever, onde escrever, o que 

procurar, o que pesquisar, tudo, e ainda vai te dar uma 

nota por isso para você corrigir na hora o que estiver 

errado. Isso tudo utilizando o seu próprio tema e suas 

próprias palavras. Com isso, a sua única preocupação 

será em escrever o TCC e não em entender e montar a 

sua estrutura e sequência. 

Além de também, guiar e explicar o que é e como fazer o 

problema de pesquisa, objetivo geral, os objetivos 

específicos, referencial teórico, justificativa, metodologia, 

introdução, resultados, conclusão, desenvolvimento, 

apresentação, hipótese... 



 

Simplesmente, tudo o que você precisa para fazer um TCC 

completo e nota 10! 

O professor 

O professor Douglas Tybel passou pelas mesmas 

dificuldades que a maioria dos estudantes está passando 

agora, quando fez o TCC dele, e pensando nisso, resolveu 

criar uma ferramenta que guiasse o aluno no trabalho do 

início ao fim, para que ninguém mais passasse pelo que ele 

passou. 

Foi ele mesmo quem desenvolveu a famosa ferramenta 

Monografis Orientador de TCC, no começo utilizando 

muito do seu próprio tempo e dinheiro. 

Porém, mais tarde, muitas instituições acreditaram em seu 

trabalho e investiram bastante nele. E hoje, já conta com 

toda uma equipe de desenvolvimento e suporte para estar 

sempre melhorando e guiando qualquer aluno ou aluna que 

esteja precisa de ajuda no TCC. 

Imagina você poder economizar pelo menos 1200 mil reais 

de faculdade, conquistar o emprego dos sonhos, ter o 

suporte do professor Douglas Tybel e ainda conseguir todos 

esses benefícios por um valor simbólico de 12x R$ 38,68? 

Pois é, se você parar pra pensar é menos do que UM REAL 

E TRINTA CENTAVOS por dia para usar o software 

Monografis Orientador de TCC online, completo. 

Isso que, você terá acesso ao software que o guiará passo 

a passo no que fazer, utilizando a metodologia TSAC, mais 

um treinamento com o próprio Douglas Tybel explicando 



 

 

detalhadamente como fazer o TCC completo e nota 

10. 

E um suporte com especialistas e 100% capacitados em 

ajudar você a fazer seu TCC, não importando a sua 

dificuldade, tudo será resolvido! 

E ainda tem mais uma coisa, eu tenho um e-book chamado 

“A única maneira de escrever um TCC nota 10” que se eu o 

vendesse valeria R$ 49,90, porém eu resolvi fazer algo 

diferente para ajudar ainda mais você!!! 

 

 



 

Neste e-book você vai aprender a exata escrita para ser 

aprovado.  

Você vai conseguir escrever seu TCC inteiro como se já 

fosse um especialista no assunto. 

O seu orientador e os avaliadores da banca vão ficar 

impressionados com tamanho domínio no tema! 

Português, ABNT, ficar perdido, não saber o que escrever... 

Tudo isso será resolvido no meu e-book. 

E você vai ter acesso a tudo isso de graça. 

Isso mesmo, de GRAÇA! 

Você vai levá-lo como bônus por entrar para a turma do 

Monografis e isso não vai mudar em nada no seu valor 

final. O investimento ainda será de 1,30 reais por dia. 

Esse é meu compromisso com você! 

Mas atenção, não estarei entregando este e-book de graça 

pra sempre, então se apresse! 

Dito isso, acredito que, com tudo que o Monografis oferece 

mais tudo o que você ganhará de benefício após a 

faculdade - por ter entregado um TCC exemplar - mais o 

meu e-book completo e totalmente gratuito, vale muito a 

pena não é mesmo? 

Ou até quando vai ficar aí enrolando pra fazer o TCC, 

arriscando reprovar e o pior de tudo, arriscando o seu 

próprio futuro e carreira? 

Prefere passar pelo que a Jordana passou e ter um prejuízo 

de R$ 1355,00 por reprovar no TCC? 



 

 

Para entrar no Monografis agora e garanti o meu e-book o 

que você tem que fazer é o seguinte, clique no link azul 

abaixo e depois que a página carregar, procure o botão 

grande e amarelo escrito “QUERO MEU ACESSO AGORA” e 

clique nele.  

Depois, é só preencher com todas as suas informações e 

pronto, você estará dentro do Monografis! 

 Clique aqui para acessar a ferramenta que 

ajudará você a fazer o seu TCC 

extraordinariamente completo e a economizar 

pelo menos 1200 mil reais e 1 semestre de 

faculdade 

Logo quando entrar no Monografis, você terá acesso ao 

treinamento que não só explica como fazer um TCC nota 

10, mas também ensina como fazer o trabalho inteiro 

utilizando o Monografis. 

https://comoelaborarumtcc.net/ebookl1
https://comoelaborarumtcc.net/ebookl1
https://comoelaborarumtcc.net/ebookl1
https://comoelaborarumtcc.net/ebookl1


 

Desse modo, você perceberá como é simples o uso da 

ferramenta que vai orientá-lo a aprovar seu TCC e assim, 

poderá se concentrar no que realmente importa, que é 

escrever o TCC e não perder tempo tentando descobrir 

como que monta a sua estrutura ou tentar adivinhar o que 

o seu professor orientador quer que você faça. 

Tudo isso estará na palma da sua mão, prontinho 

para você usar! 

E a melhor parte, dúvidas sobre o trabalho não levarão 

décadas para serem respondidas, pois o suporte estará 

sempre disponível em horário comercial para ajudar no que 

precisar e resolver qualquer problema que tiver com seu 

TCC. 

Então agora você tem 3 opções: 

1ª opção – Continuar como está agora e ter grandes 

chances de reprovar no TCC, por deixar tudo pra última 

hora ou desistir e assim, destruir o seu futuro. 

2ª opção – Tentar aprender tudo isso sozinho, perder 

muito tempo tentando descobrir como que se faz cada 

pedaço do trabalho e tentando entender o que o seu 

orientador quer que você faça e assim, acabar virando tudo 

uma bola de neve.  

3ª opção – Fazer como o Pedro Henrique fez e utilizar o 

poder da ferramenta Monografis e do método TSAC ao seu 

favor e se concentrar no que realmente importa que é 

escrever o trabalho, fazendo um TCC que arrancará elogios 

de quem o ler e assim, finalizá-lo muito mais rápido do que 

você poderia imaginar. Tudo aquilo que você levaria meses 



 

para aprender e depois aplicar, você vai conseguir fazer em 

poucas horas sem nunca mais ficar perdido 

Afinal de contas, TCC e Desespero não deveriam 

combinar de forma alguma! 

Eu escolho a 3ª opção e vou fazer meu TCC nota 10 

sem se preocupar com a possibilidade de reprovar 

Além de tudo, se você não gostar do Monografis por 

qualquer motivo, você tem uma garantia incondicional de 

30 dias. Basta enviar um e-mail para o professor Douglas 

Tybel que o seu dinheiro será devolvido integralmente. 

Então, além de receber todos esses benefícios, o seu 

investimento estará totalmente seguro. Você não tem nada 

a perder com essa oportunidade, é 1 mês de garantia! 

Espero de coração que você tome a decisão certa! 

Um forte abraço do seu amigo e 

orientador de TCC, 

Marcos Cello 

https://comoelaborarumtcc.net/ebookl2
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