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EXPORTANDO A AGENDA DO ZIMBRA PARA O OUTLOOK OFFICE 365 

 

1º Passo – Exportar a Agenda do Zimbra para o seu computador 

 

- Acessar o Zimbra Web em www.correio.ufpr.br 

- Clicar na aba “Preferências” 

 

 

 - Clicar na opção “Importar/Exportar” 

 

http://www.correio.ufpr.br/


- Na opção Exportar selecionar “Agenda” e clicar em “Fonte” 

 

 

 

 

- Na janela Escolher Pasta  clicar em “Agenda” 

 

  



 

- Após estes procedimentos clicar no botão “Exportar” 

 

 

 

- O arquivo será exportado e aparecerá no rodapé no navegador. Clicar na seta ao lado arquivo 

e selecionar ”Mostrar na pasta”. 

 

- Clicar com o botão direito do mouse no arquivo e escolher a opção “Recortar” e 

posteriormente colar o arquivo na sua Área de Trabalho ou outro local de sua preferência 

  



2º Passo – Importando a Agenda para o Outlook Office 365 

Acessar o Outlook Web em https://www.office.com 

Fazer login com sua conta de usuário (usuário e senha sãos as mesmas da INTRANET e do seu 

e-mail anterior (usuário@ufpr.br) 

Na barra inferior da coluna da esquerda clicar na opção “Agenda” (símbolo de um calendário 

entre o símbolo de envelope (e-mail) e o símbolo de pessoas (contatos)). 

 

 

 

 

Dentro da janela Agenda clicar na opção “Importar Calendário” 

 

 



Na janela de importação de arquivo selecionar a opção “Do arquivo” e depois em “Procurar” 

 

 

 

Acessar a pasta onde foi armazenada a Agenda exportada anteriormente e selecionar o 

arquivo. Depois clicar em “Abrir” 

 

  



Com o arquivo carregado a informado na tela clicar no botão “Importar” 

 

Ao terminar o processo de importação aparecerá uma mensagem de importação concluída 

como na imagem abaixo 

 

Após estes procedimentos a Agenda já estará disponível para uso. 

OBS:  

1 - O processo de importação pode demorar um pouco e isso é normal. 

2 – Ao selecionar um determinado mês da Agenda o primeiro acesso pode demorar um pouco 

(animação de uma seta girando) devido ao carregamento individual de cada mês. Isso pode se 

repetir para cada mês selecionado. 

3 – Após o primeiro acesso no mês os acessos posteriores serão feitos normalmente e com o 

carregamento rápido normalmente. 


