
DEVERES DO PARTICIPANTE 

Será permitido postar apenas 2 fotos por dia (veja o momento certo de postar a foto)... e 

todas as postagens devem ter um objetivo de aprendizado! OBS- Os administradores tem 

livre arbítrio) 

OBRIGATÓRIO postar o EXIF da foto junto – (abertura-velocidade-iso-câmera e lente) 

 

Quem ficar mais de 2 semanas sem participar de alguma forma será excluído. 

‘Toda vez que for conveniente, o grupo será trancado para comentários, para que os 

ADMINISTRADORES passem algum conteúdo didático. Depois será reaberto 

normalmente. 

Todos os participantes devem se inteirar do CONTEXTO ou TEMA PROPOSTO para poder 

interagir de forma coerente. 

Nada de correntes: Repassar correntes é de muito mau gosto, até mesmo aquelas de “utilidade 
pública”. 

Evite postar mensagens com conteúdo de brincadeiras, piadas, racismo, pornografia, correntes, 
ou ativismo político; 

Os integrantes do grupo MODO M não têm o menor interesse em saber as suas opiniões 
pessoais sobre times de Futebol, assuntos políticos, aquecimento global, novelas da Globo, 
Canal da Kéfera, Donald Trump, Bolsonaro, Piadinhas, Memes, dentre outros; 

Tentar enviar o menor número possível de mensagens; 

Lembre que O Grupo  não é: 

1. Grupo Político; 
2. Grupo Religioso; 
3. Grupo de Torcedores de Futebol; 



Antes de postar, releia e analise se o conteúdo: 

1. Não estará cortando um assunto que estiver sendo discutido. 
2. Se o conteúdo tem procedência, só poste se você pode defender a autenticidade do assunto, 

consulte fontes seguras; 
3. Seja propositivo, não faça críticas desnecessárias; 
4. Se precisar chamar a atenção de alguém, faça com mensagens privadas, direto para os 

responsáveis; 
5. Evite “ser chato”; 

Nada de Propagandas Pessoais. Se desejar fazer qualquer publicidade solicite a permissão do 
administrador do grupo. 

Evite áudios: Nem sempre todos podem ouvir áudios, além de ser inconveniente escutar vários 
áudios seguidos. Voz só em último caso ou urgência. (os Administradores tem livre arbítrio) 

Quem causar algum problema que possa tirar a ‘paz’ do grupo, será ADVERTIDO e caso 

se repita o problema será EXCLUIDO. 

Nada de Compartilhamento de material alheio, mesmo sendo grátis, pois o objetivo do grupo é o 

aprendizado da fotografia e não uma FEIRA LIVRE. 

Direitos dos usuários: 

1 – Ninguém está obrigado a permanecer no Grupo. Se não concordar com essas regras, SAIA 
DO GRUPO IMEDIATAMENTE. 

2 – Caso se sinta ofendido com algum conteúdo, notificar o ato ao administrador do Grupo, para 
que o mesmo tome as devidas providências, direto com o ofensor. 

3 – Problemas de comunicação ou relacionamento pessoal entre os usuários não devem ser 
comentados em público, muito menos em mensagens do Grupo; 

4 – Todos têm direito de manifestar descontentamento com alguma coisa, mas isto deve ser 
feito diretamente aos Administradores do Grupo. 

5 – Indicações de nomes de novos participantes devem ser direcionadas diretamente ao 
Administrador; 

Lembre-se: “Elogie em público e critique em particular”. Se for pedido Criticas, saiba fazê-las. 

Líderes são pessoas ocupadíssimas, não devem perder tempo com bobagens. Se ‘orkutizar’ o 
grupo, vamos perder participação ou, no mínimo, qualidade na utilização do mesmo. 


