
TERMOS DA COMUNIDADE 
 
1. RESPEITO 
 
Respeito acima de tudo. Sem mais. 
 
2. MANTENHA A CONVERSA AQUI 
 
Não é permitido criar grupos paralelos. Todas as discussões precisam acontecer dentro da 
Comunidade para que todos possam se beneficiar com a troca de ideias. 
 
3. NADA DE AUTOPROMOÇÃO 
 
Não é permitida a autopromoção, ainda que camuflada de “networking”. Neste sentido, não é 
possível pedir para seguir nas redes sociais, promover produtos, criar listas, postar páginas de 
captura, pedir curtidas, nem criar posts que tenham por objetivo levar os demais participantes a 
entrarem em listas, fóruns, lives, eventos, grupos (Facebook ou Whatsapp). Ou seja: não tente 
usar a Comunidade para construir audiência para si ou para terceiros, nem para. 
 
4. CLARESA 
 
Seja assertivo nas suas perguntas! Quanto mais objetivo, mais gente vai conseguir ajudar. Use 
prints/images para ilustrar o que você esta perguntando. Por exemplo, só falar que “o plugin não 
está funcionando”, ou “deu um erro no meu site”, é muito vago. Seja específico e sucinto, mas 
fornece as informações necessárias para que as pessoas possam lhe ajudar. 
 
5. PRIVACIDADE 
 
O que acontece no grupo fica no grupo. Respeite a privacidade de todos os membros, mantendo 
sigilo sobre as informações trocadas aqui. Da mesma forma, evite compartilhar informações 
confidenciais aos outros membros. 
 
6. SE QUISER APARECER, FALE COM A GENTE ANTES 
 
Não poste suas aulas, tutoriais, Zoom, Live, Hangout sobre qualquer tema aqui na comunidade. 
Caso você queira compartilhar algum material desse tipo, entre em contato com o e-mail 
felipe@feliperinaldi.com e talvez o próprio Felipe te convide para uma Live Comunitária. 
 
7. ACESSOS E MATERIAIS COMPARTIOLHADOS 
 
O acesso à comunidade é pessoal e intransferível. O compartilhamento de PDF’s, de vídeos, das 
aulas da Comunidade, ou de qualquer conteúdo que está aqui é considerado pirataria e estará 
passível de todas as providências jurídicas cabíveis, com a consequente expulsão da 
Comunidade. Inclui-se nesta linha de entendimento o compartilhamento dos dados de acesso à 
área exclusiva de membros. 



 
8. SEM VITIMISMO E MIMIMI 
 
Não aceitamos #mimimi de qualquer ordem: o mundo lá fora já está cheio de energia negativa. 
Não reclame e não tente camuflar seu #mimimi como se ele fosse uma crítica construtiva. Se 
tiver alguma dúvida operacional sobre a comunidade ou alguma sugestão de melhoria, pode 
enviar para: suporte@feliperinaldi.com 
 
9. ISSO AQUI NÃO É CONSULTORIA 
 
Você faz parte da Comunidade Mastermind de WP e não contratou uma consultoria do Felipe 
Rinaldi. O Felipe procura ser o membro mais presente aqui na Comunidade, mas isso não 
significa que ele esteja a todo momento disponível para responder 100% das suas dúvidas (muito 
menos que vá abrir o seu site para resolver o seu problema). Conte com a comunidade que é a 
força do grupo todo que vai te levar para o próximo nível. 
 
10. RENOVAÇÃO 
 
Você já sabe, mas não custa lembrar: seu membership é de 12 meses a partir da sua entrada e, 
depois desse período, é preciso renovar para continuar aqui.  
 
Ao participar do grupo você concorda com todos os termos acima, demonstrando ciência 
de que o descumprimento de uma ou mais regras pode ocasionar o afastamento e até a 
exclusão da Comunidade Mastermimd WP. A moderação se reserva o direito de 
moderar, excluir ou banir qualquer mensagem ou participante sem aviso prévio. Se o 
participante desrespeitar alguma regra será notificado individualmente. 
 
A qualquer momento, conforme a necessidade, essas regras poderão ser alteradas para 
melhor desempenho e bem estar dos participantes da comunidade, havendo, nesses 
casos, a publicação das novas regras. 
 


