
 

Tutorial para 

configuração do   

e-mail no 

Thunderbird 
      

 

  



ATENÇÃO: 

Caso você já venha utilizando o Thunderbird para 

acessar seus e-mails e deseja reconfigurá-lo para uso 

do e-mail UFPR/Office365 orientamos que utilize o 

Tutorial “05 - Tutorial para criação de perfis de usuário 

separados e configuração do e-mail no Thunderbird”. 

Este tutorial QUE VOCÊ ESTA LENDO AGORA é para 

uso somente se você nunca utilizou o Thunderbird e 

deseja configurar a primeira vez para uso do e-mail da 

UFPR. 

Se esse é o seu caso siga os seguintes passos: 

- Abra o Thunderbird. 

- Se este for o primeiro acesso ao Thunderbird abrir aparecerá a janela “Configurar 

uma conta de e-mail existente. ” 



Caso você abra o seu Thunderbird e a janela acima não seja exibida vá no menu 

Ferramentas  e clique em Configurações de Conta 

Na próxima janela escolha a opção “Ações de conta” e escolha Nova Conta de E-mail 

  



- Preencha o nome que deseja para exibição,  

- Insira seu endereço de e-mail da UFPR  

- Digita a senha do seu e-mail 

- Deixe marcada a opção Memorizar Senha  

- Clique no botão Continuar 

 

- O Thunderbird irá verificar se as informações inseridas estão corretas. 

- Se tudo foi preenchido corretamente nesta janela irá aparecer a opção para escolher 

qual protocolo desejar utilizar. 

- CUIDADO:  

Em nenhuma hipótese escolha a opçãode protocolo POP3(mantém as mensagens 

no seu computador). Se você escolher esta opção todas as mensagens que estão no 

servidor serão descarregadas para o seu computador e serão apagadas do servidor 

não ficando mais disponíveis para consultas via Outlook 365 



- Sempre selecione a opção IMAP (Pastas Remotas). 

- Clique em Concluído 

 

 
A partir de agora o seu Thunderbird está configurado para uso sincronizado com o Outlook 

365 (Outlook Web do Office 365). As mensagens recebidas e enviadas no Thunderbird 

também estarão disponíveis no Outlook Web. 


