REGULAMENTO DO GRUPO AD-UNIFEI Virtual:
A AD-UNIFEI Virtual é o ponto de encontro dos ex-alunos da UNIFEI (EFEI / IEI / IEMI) para troca de
experiências, tecnologias, contatos, eventos e fazer novas amizades, promovendo ainda mais a
integração entre ex-alunos, alunos, professores e funcionários desta grandiosa escola.
Somente podem se inscrever pessoas ligadas à instituição.
O grupo não é moderado, porém, quando ocorre alguma polêmica passa a ser momentâneamente
moderado.
As regras abaixo visam deixar claro o teor das mensagens que NÃO devem ser enviadas ao grupo ADUNIFEI Virtual:
1) Correntes de e-mails de nenhum tipo devem ser enviadas para o grupo. Mesmo que seja para ajudar
alguém que está com câncer, crianças desaparecidas, surgimento de um novo vírus, etc e tal.
2) Mensagens cuja autoria não é da pessoa que está enviando somente deverão ser encaminhadas ao
grupo acompanhadas de um comentário pessoal que destaque os pontos relevantes do texto ou tenha
um parecer pessoal que concorde ou discorde do texto em questão.
3) Mensagens de autoria própria sobre temas diversos são aceitas desde que respeitada a regra de
ouro: política, religião e futebol não se discute.
4) Não devem ser enviadas mensagens com tom agressivo a outros membros do grupo.
5) Uma mesma pessoa deve evitar o envio de várias mensagens num mesmo dia ou num único final de
semana.
6) Ao responder uma mensagem enviada ao grupo responda somente para a pessoa que perguntou, a
menos que tenha certeza que a resposta seja de interesse várias pessoas do grupo.
7) O grupo é configurado para não permitir o envio de arquivos anexados.
8) Algumas mensagens são classificadas pelo próprio Yahoo! como spam: são mensagens com vários
encaminhamento e/ou com vários destinatários. Estas mensagens ficam presas e os moderadores não
são informados ou seja, quando acontece isto a mensagem demora mais tempo para chegar ao grupo.
Portanto, evite enviar mensagens com estas características.
9) Não são aceitas mensagens de compra e venda de produtos nem de pedido ou oferta de caronas.
Para isto devem ser usados os grupos específicos para estes assuntos:
- Compra e venda: http://br.groups.yahoo.com/group/unifei_vendas/
- Caronas: http://br.groups.yahoo.com/group/caronaunifei/
10) Para otimização do fluxo de mensagens de nosso grupo deve ser usada a seguinte classificação (no
assunto) das mensagens com finalidades específicas:
[emprego] - oportunidades de emprego, estágio, etc...
[moradia] - anúncio ou procura de vagas para moradia
[negocio] - oportunidade de negócio envolvendo ex-alunos
[off topic] - fora do contexto das mensagens permitidas pelo grupo
Estas regras visam, por um lado, manter controlado o fluxo de mensagens e, por outro, manter um alto
nível de convivência e comunicação entre todos os membros.
Estas regras poderão e serão modificadas sempre que necessário para atender as necessidades do
grupo.
ATENÇÃO: O não cumprimento das orientações acima farão com que suas mensagens sejam
moderadas por prazo indeterminado.
Para otimização do fluxo de mensagens de nosso grupo deve ser usada a seguinte classificação (no
assunto) das mensagens com finalidades específicas:
[emprego] - oportunidades de emprego, estágio, etc...
[moradia] - anúncio ou procura de vagas para moradia
[negocio] - oportunidade de negócio envolvendo ex-alunos
[off topic] - fora do contexto das mensagens permitidas pelo grupo

