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Legenda: Pagina Principal

Nível principal, página inicial da sessão
Nível intermediário, sub-sessão principal
Nível sub-intermediário
Nível inferior ( link externo)

ID Página Título Tipo de Conteúdo Conteúdo URL

1 Pagina principal

texto - tipo blog/
banner com
imagens Conteúdo do blog http://umtetoparameupais.org.br/

2 Quem Somos http://umtetoparameupais.org.br/quem-somos/quem-somos/
2.1 Quem somos texto / Imagem Quem somos / Missão, Visão http://umtetoparameupais.org.br/quem-somos/quem-somos/
2.2 História texto / Imagem História http://umtetoparameupais.org.br/quem-somos/historia/
2.3 Reconhecimento texto Reconhecimento/premiações por ano http://umtetoparameupais.org.br/quem-somos/reconhecimentos/
2.4 UTPMP em números texto / Imagem UTMP América Latina/ UTMP Brasil http://umtetoparameupais.org.br/quem-somos/utpmp-em-numeros/
2.5 Organograma texto / links email Lista de contato das áreas adm e operacional http://umtetoparameupais.org.br/quem-somos/organograma/
3 O que Fazemos http://umtetoparameupais.org.br/o-que-fazemos/etapa-i/
3.1 Etapa I texto / Imagem Etapa I: Construção de casas de emergência http://umtetoparameupais.org.br/o-que-fazemos/etapa-i/
3.2 Etapa II texto / Imagem Etapa II: Habilitação Social http://umtetoparameupais.org.br/o-que-fazemos/etapa-ii/
3.3 Comunidade Sustentável texto / Imagem Comunidade sustentável http://umtetoparameupais.org.br/o-que-fazemos/comunidade-sustentavel/
3.4 Perguntas Frequentes texto / links Perguntas Frequentes http://umtetoparameupais.org.br/o-que-fazemos/perguntas-frequentes/
4 Como Apoiar http://umtetoparameupais.org.br/como-apoiar/como-voluntario/

4.1 Como Voluntário

texto / imagem/
links / botões face e
twitter

Como Voluntario / link: seja voluntário clicando aqui /
link: receba informações, clicando aqui / email de
contato http://umtetoparameupais.org.br/como-apoiar/como-voluntario/

4.1.1 Seja Voluntário do escritório texto/ links
Acesso a inscrição para voluntários já cadastrados e
novos http://pilote.untechoparamipais.org/index.php?do=inscripciones.iniciarInscripcion&idActividad=2392&idUnidadOrganizacional=32

4.1.1.1 Voluntário antigo formulário
Formulário de inscrição para voluntários já
cadastrados http://pilote.untechoparamipais.org/?do=inscripciones.verIniciarSesion&idActividad=2392&idUnidadOrganizacional=32&css=

4.1.1.2 Voluntário novo formulário Formulário de inscrição para voluntários novos http://pilote.untechoparamipais.org/?do=inscripciones.verNuevaInscripcion&idActividad=2392&idUnidadOrganizacional=32&css=

4.1.2 Receba informações texto/ links
Acesso a inscrição para voluntários já cadastrados e
novos http://pilote.untechoparamipais.org/index.php?do=inscripciones.iniciarInscripcion&idActividad=2392&idUnidadOrganizacional=32

4.1.2.1 Voluntário antigo formulário
Formulário de inscrição para voluntários já
cadastrados http://pilote.untechoparamipais.org/?do=inscripciones.verIniciarSesion&idActividad=2392&idUnidadOrganizacional=32&css=

4.1.2.2 Voluntário novo formulário Formulário de inscrição para voluntários novos http://pilote.untechoparamipais.org/?do=inscripciones.verNuevaInscripcion&idActividad=2392&idUnidadOrganizacional=32&css=

4.2 Com sua Empresa

texto / imagem /
links / botões face e
twitter

Com sua empresa / Deloitte (auditoria) / link email:
contato para mais informações http://umtetoparameupais.org.br/como-apoiar/com-sua-empresa/

4.3 Contribua

texto / imagem /
botões face e
twitter Faça sua contribuição / conta do banco / apoidadores http://umtetoparameupais.org.br/como-apoiar/faca-uma-contribuicao/

4.4 Com sua Escola

texto / imagem /
links / botões face e
twitter Construção com sua escola / email contato http://umtetoparameupais.org.br/como-apoiar/construcao-com-sua-escola/



4.5 Plano de Sócios texto / links Plano de sócios / link para associação / email contato http://umtetoparameupais.org.br/como-apoiar/plano-de-socios/

4.5.1
Para se associar a UTPMP basta
CLICAR AQUI formulário

Formulário para inscrição com planos de socio
contribuidor https://ssl2023.websiteseguro.com/umtetoparameupais/socios/cadastro/default.aspx

5 Multimídia http://umtetoparameupais.org.br/multimidia/galeria-de-fotos/

5.1 Fotos
imagem - galeria de
fotos Galeria de Fotos http://umtetoparameupais.org.br/multimidia/galeria-de-fotos/

5.2 Vídeos
Vídeos - galeria de
vídeos Galeria de Vídeos http://umtetoparameupais.org.br/multimidia/videos/

5.3 Clipping
texto / imagens /
links

Clipping: revistas / jornais / internet / últimos
clippings UTPMP Brasil http://umtetoparameupais.org.br/multimidia/clipping/

5.3.1 Epoca São Paulo imagem Foto materia revista época http://umtetoparameupais.org.br/wp-content/uploads/2011/09/epoca.jpg

5.3.2 Metro News imagem Foto materia revista metro news http://umtetoparameupais.org.br/wp-content/uploads/2011/09/metronews.jpg

5.3.3 Vejinha imagem Foto materia revista vejinha http://umtetoparameupais.org.br/wp-content/uploads/2011/09/Vejinha.jpg

5.3.4 Estadão imagem Foto materia jornal estadão http://umtetoparameupais.org.br/wp-content/uploads/2011/09/jornalestadao_tetoetinta.jpg

5.3.5 Folha de São Paulo imagem Foto materia site estadão http://umtetoparameupais.org.br/wp-content/uploads/2011/09/folhadesp.jpg

5.3.6 Coleta Planeta Sustentável imagem Foto materia site planeta sustentavel http://umtetoparameupais.org.br/wp-content/uploads/2011/09/coleta_planetasustentavel.jpg

5.3.7 Casa e Jardim imagem Foto materia casa e jardim http://umtetoparameupais.org.br/wp-content/uploads/2011/09/CasaeJardim.jpg
5.4 Relatório de atividades texto / link Descrição e Link para Relatório de Atividades http://umtetoparameupais.org.br/multimidia/relatorio-de-atividades/
5.4.1 Relatório de atividades pdf Relatório de atividades 2011 https://docs.google.com/viewer?url=http://umtetoparameupais.org.br/relatorio/relatorio-de-atividades.pdf&pli=1
6 Contato

6.1 Contato
formulário / texto /
imagem mapa Formulario para contato e endereço com mapa http://umtetoparameupais.org.br/contato/contato/

6.2 Organograma texto / links email Lista de contato das áreas administrativas http://umtetoparameupais.org.br/contato/organograma/


