
WHATSAPP - FATEC ITAPETININGA 

Grupo para informações sobre assuntos acadêmicos. 

ESTE GRUPO PERTENCE E É ADMINISTRADO PELA FATEC ITAPETININGA 

 

Termos para participação no grupo da aplicação para dispositivos móveis WhatsApp que serve 

como meio de envio de mensagens instantâneas, este não é o canal oficial de comunicação da Fatec; o 

canal oficial é o site da FATEC ITAPETININGA (fatecitapetininga.edu.br). Todos os recados e 

comunicados postados pela Fatec no grupo, poderão ou não ser publicados no site. 

 

REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

1. SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

a. O convidado ou interessado em ingressar no grupo deverá ler, preencher e assinar este termo 

de ciência das REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO. 

b. As informações dos participantes serão utilizadas para fins de cadastro e identificação em caso 

de desvio de conduta ou quebra das regras de participação. Todas as pessoas que formam 

este grupo terão o nome e número de telefone disponibilizados às demais pessoas 

participantes do grupo. 

 

2. NÃO SERÁ PERMITIDO: 

 

a) Utilizar ou tentar utilizar o cadastro de outra pessoa; 

b) Assediar ou prejudicar outra pessoa; 

c) Enviar spam, conteúdo inapropriado, ilegal, obsceno, imoral, ofensivo, impreciso, 

pornográfico, terrorista, difamatório, abusivo, discriminatório, pedófilo ou fazer apologia a 

mercadorias ilícitas, bullying ou qualquer outra atividade que viole as leis Brasileiras e 

internacionais; 

d) Divulgar informações que você não possui o direito de divulgar (tais como informações 

confidenciais de outras pessoas); 

e) Violar direitos de propriedade intelectual de terceiros, inclusive patentes, marcas comerciais, 

segredos comerciais, direitos autorais ou outros direitos de propriedade; 

f) Enviar correntes, esquemas de pirâmides; vender, negociar ou enviar qualquer publicidade 

que não seja relacionada a faculdade ou qualquer outra forma de aliciamento; 

g) Publicar conteúdo que contenha qualquer tipo de código malicioso, como vírus, cavalos de 

troia, worms, entre outros; 

h) Estas regras estão sujeitas a alterações; caso ocorram, serão comunicadas aos membros do 

grupo e estarão disponíveis em fatecitapetininga.edu.br/whatsapp.                               

 

Indicações de membros, dúvidas, críticas, sugestões ou denúncias devem ser enviadas para o 

e-mail whatsapp@fatecitapetininga.edu.br ou pessoalmente na Secretaria Acadêmica. 

 Toda postagem inadequada será atribuída à pessoa que a postou e a mesma arcará com a 

responsabilidade civil e criminal, bem como estará sujeita à portaria 15/2014 (normas internas do regime 

disciplinar do corpo discente) e o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de 

Tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”- CEETEPS e será excluída do 

grupo. 


