
REGRAS DO GRUPO PAPOTECH NO FACEBOOK  

ATENÇÃO: Ao participar do Grupo do PapoTech no Facebook você 

concorda em cumprir a risca as regras aqui contidas, cuja leitura é de 

responsabilidade do usuário. Dizer que não as conhece não é desculpa 

para justificar atos que as descumpram. 

Termos como LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CENSURA, DITADURA e outros 

similares não serão aceitos na esperança de descumpri-las. Sendo assim, 

se qualquer uma das regras for quebrada, estará sujeito a intervenções 

por parte dos Administradores, que podem variar de uma simples 

advertência a exclusão definitiva do grupo. 

Os apresentadores do Podcast PapoTech não tem qualquer tipo de 

responsabilidade sobre o conteúdo publicado pelos membros do grupo. As 

informações são fornecidas conforme publicadas pelos autores e não nos 

responsabilizamos pelo uso das informações, nem por eventuais 

consequências de seu uso. Portanto, tenha cuidado ao divulgar 

informações, principalmente informações pessoais e/ou sigilosas.  

Os administradores podem, dentro das regras abaixo descritas, editar, 

bloquear ou ainda apagar posts de forma a manter a ordem e o respeito 

no grupo, além de, a critério próprio, aplicar punições aos membros que 

cometerem infrações. Infrações consideradas gravíssimas poderão ser 

punidas com a exclusão do grupo. 

INFRAÇÕES: 

 

1. Ações corretivas: 

1.1 O membro que cometer uma infração leve será notificado através 

de mensagem privada. 

1.2 O membro que reincidir em um erro leve ou que cometer uma 

infração moderada receberá uma advertência via mensagem privada, que 

será registrada em seu histórico de usuário. 

1.3 Se o membro cometer infração grave ou gravíssima, assim como a 

reincidência caso já tenha sido advertido, e levando-se em consideração 

seu histórico de agravantes ou atenuantes, poderá ser punido com 

suspensão ou até mesmo expulsão, que nesse último caso, dependerá da 

interpretação conjunta de pelo menos dois administradores do grupo. 

Todas as infrações e advertências ficarão registradas em um log com a 

ficha do usuário, que são de acesso restrito aos administradores. 



2. São consideradas infrações leves: 

2.1 Mensagens não relacionadas ao tema do tópico (off-topic) que não 

adicionem conteúdo útil a discussão. 

2.2 Tópicos ou mensagens que se transformarem em bate papo/chat, 

isto é, o assunto desande para outro que não tenha nada a ver com a 

dúvida original. Nesse caso o correto seria criar um novo post com o tema 

desejado. 

2.3 Usar extensivamente letras maiúsculas ou qualquer forma de 

chamar a atenção, seja em toda a mensagem ou no título do post. É 

permitido porém destacar pequenos trechos da mensagem desde que 

necessário para o melhor entendimento do assunto. 

2.4 Uso excessivo de gírias, de escrita incompreensível ou abreviações 

comuns usadas em chats. Use o Português. 

2.5 Criação de mensagens sem conteúdo com o intuito de “subir” o 

post, ou a criação de mais de um tópico sobre o mesmo assunto 

concorrente com outro já em andamento. 

2.6 Responder a posts parados há mais de seis meses sem adicionar 

conteúdo útil ao mesmo. 

2.7 Agir como Administrador sem de fato o ser - por exemplo, 

responder a tópicos com frases como "Por favor, poste em outro post, 

"Esse assunto já foi discutido", "Se você pesquisar encontrará a resposta" 

e coisas do gênero. Adminitradores notificam exclusivamente por 

mensagem privadas e não nas mensagens públicas. 

3. São consideradas infrações moderadas: 

3.1 Participar do grupo com outro nome de usuário que não seu oficial. 

3.2 Mensagens com informações errôneas ou falsas. 

3.3 Mensagens que não contribuam com o andamento do tópico. 

3.4 Falta de cordialidade e educação, seja no post ou em mensagem 

privada.  

4. São consideradas infrações graves: 

4.1 Links relacionados a pirataria ("cracks", "hacking", seriais, download 

ilegal de programas e/ou de jogos, indicações de links), cujo conteúdo 

seja de cunho destrutivo e/ou malicioso, com exposição ou meios de 



obtenção de informações sigilosas e/ou pessoais e similares, 

independente da forma de expressão utilizada, seja por escrito ou sob 

qualquer formato audiovisual. 

4.2 Ofensas, difamação, crítica sem fundamento ou agressão verbal a 

qualquer pessoa física ou jurídica, independente do motivo, seja via 

mensagem pública ou privada). 

4.3 A criação de qualquer mensagem, seja de texto ou audiovisual, de 

cunho comercial, marketing e/ou propaganda. 

4.4 Divulgação de sites pessoais que contenham fins comerciais e/ou 

qualquer tipo de anúncio comercial. 

5. São consideradas infrações gravíssimas: 

5.1 Mensagens em posts ou mensagens privadas que façam apologia a 

qualquer tipo de discriminação (étnica, religiosa, política, gênero, 

nacionalidade, origem, minorias, etc.) e/ou cujo conteúdo esteja 

relacionado ao terrorismo. Que incitem à tortura (física e/ou psicológica), 

a mutilações de qualquer natureza ou ao suicídio. 

5.2 O envio de mensagens promovendo qualquer tipo de negócios 

(SPAM), com fins lucrativos ou não, seja na forma de post ou mensagem 

privada. 

5.3 Participantes que difamem o grupo (seu criador, colaboradores, 

administradores, membros, etc.) aqui ou em Fóruns, blogs, Orkut e 

páginas pessoais, entre outros. Quando identificados, serão banidos 

definitivamente, mesmo que se comportem dentro das regras do grupo 

ou que sejam participantes ativos. 

5.4 Ofensas cujo teor da mensagem seja agravado por xingamentos e 

palavras de baixo calão, sejam contra quaisquer pessoas, sites ou 

empresas. 

Administração 

Toda e qualquer notificação da administração para um membro, seja ela 

um simples alerta ou notificação de infração, será feita através de 

mensagem privada no intuito de não expor a pessoa publicamente. 

Notificações de infrações, alertas e recomendações serão feitas por 

qualquer um dos administradores baseados em critérios próprios, 

dependendo de quão envolvido ou informado ele pode estar sobre o caso. 



Administradores poderão, utilizando o bom senso, fazer uso de todos os 

recursos disponíveis para evitar situações que causem confusão, brigas, 

discussões ou situações que prejudiquem o bom funcionamento do grupo, 

mesmo que a situação não esteja prevista nas regras acima. 

Expulsões - No caso de faltas gravíssimas ou reincidências que possam 

resultar em expulsão, será marcado uma reunião entre os 

administradores para tomada da decisão. Uma expulsão só ocorrerá se a 

falta for julgada procedente por pelo menos dois administradores. Se um 

membro for expulso, não será por perseguição de um administrador, mas 

sim porque pelo menos dois estavam convencidos de que a medida era 

cabível de expulsão. Expulsões serão notificadas publicamente aos 

membros do grupo.  

Procedimento em caso de queixa ou crítica à administração: 

I - Entre em contato com o(a) Administrador(a) em questão por 

mensagem privada a fim de estabelecer um diálogo. Procure explicar de 

forma clara e objetiva o motivo da contestação ou crítica, utilizando para 

isto o bom senso e a cordialidade, elementos imprescindíveis para a 

solução do problema. 

II - Caso não seja encontrada a solução para o problema por meio de 

dialogo com o administrador em questão, entre em contato com outro 

administrador e solicite uma revisão. Nesse caso todos os adminitradores 

ouvirão ambas as versões e darão a última palavra sobre o assunto. 

Dicas 

 

Ao fazer uma postagem, seja educado e inclua todos os detalhes que 

possam ser úteis para a discussão do assunto em questão. Use bom 

Português e é sempre recomendado adicionar uma imagem relacionada 

ao assunto, uma vez que isso facilita a visualização no meio de várias 

postagens. 

 

Pessoas inteligentes falam sobre idéias. 

Pessoas comuns falam sobre coisas. 

Pessoas medíocres falam sobre pessoas. 

 


