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PORTAL X BLOG OFICIAL 
  

Conheça a diferença entre o Portal UNIVERSO DESBRAVADOR e o Blog UNIVERSO DESBRAVADOR. 

  

Apesar de o nome ser o mesmo, o endereço eletrônico na internet e o conteúdo de abordagem são 

bem distintos. Logo a seguir, mostraremos algumas diferenças de uma forma bem resumida. 

  

Em resumo, o Portal UNIVERSO DESBRAVADOR, possui material estático de informação, bem como 

arquivos para downloads e as atualizações são de menos frequência. Já o Blog UNIVERSO 

DESBRAVADOR, é uma página mais dinâmica, com o intuito de levar notícias, avisos e outras 

informações pertinentes, bem como dar suporte de informação e comunicação do Portal. Esta página é 

de atualização frequente, com foco principal em notícias. 

  

  

Portal UNIVERSO DESBRAVADOR: 
  

Publicado em 21 de Abril de 2010, sob o domínio “www.universodesbravador.com.br”. O UNIVERSO 

DESBRAVADOR é um Portal independente e de propriedade particular. O mesmo foi desenvolvido com 

o objetivo principal de ajudar pessoas que estão em busca dos mais variados assuntos e conteúdos de 

grande importância para os mais variados momentos e ocasiões na área do Ministério Jovem da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. 

  

Existe muito material de informação relacionado às áreas do Ministério Jovem espalhados pela 

Internet. As vezes encontramos um bom material que tem no site de uma associação e não tem em 

outras, ou o que se tem de bom em um site de clube e não se encontra em outro e assim por diante. 

  

O intuito da construção do Portal UNIVERSO DESBRAVADOR é exatamente reduzir ao máximo as suas 

buscas pela Internet, assim com certeza você encontrará o que precisa com mais rapidez e agilidade, 

sobrando assim mais tempo para suas pesquisas e afazeres. 

  

No Portal encontra-se bastante material de suporte de informação para downloads. 

  

Blog UNIVERSO DESBRAVADOR: 
  

Publicado em 26 de maio de 2010, atualmente sob o domínio: “www.universodesbravador.blog.br”. A 

princípio a ideia de criação do Blog foi o de levar informações específicas de manutenção e avisos 

relacionados ao Portal UNIVERSO DESBRAVADOR, ou seja, um Blog de apoio ao Portal, no entanto, 

acabou que isso foi descartado. 

  

Agora o Blog tem o intuito de levar informações, avisos, tutoriais, curiosidades, notícias locais, do 

Brasil, do mundo e muito mais, bem como informações referentes ao Portal UNIVERSO 

DESBRAVADOR, visando sempre manter informado os nossos internautas quanto a qualquer 

manutenção, atualização ou mudanças drásticas repentinas. 

  

  

Atenciosamente, 

  

Raphael A. R. Gusmão 
Proprietário e Desenvolvedor  

Portal: www.universodesbravador.com.br 

Blog: www.universodesbravador.blog.br 
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