Tutorial para
criação de perfis
de usuário e
configuração do
e-mail no
Thunderbird

1º parte

Usando vários perfis
Quando você instala o Thunderbird ele cria um perfil chamado "default". Este perfil é
usado automaticamente. Contudo, você pode criar perfis adicionais, cada um com suas
próprias configurações de conta, mensagens, etc.
O Gerenciador de Perfil é usado para criar novos perfis, e para selecionar o perfil que
será usado na sessão do Thunderbird.

Iniciando o Gerenciador de Perfil


Pressione

+ R no teclado para abrir o diálogo Executar.



Em seguida, em Digite aqui para pesquisar digite "thunderbird.exe -p" e
tecle <Enter>

- Na sequência será exibida a janela de configuração de perfis
- Selecione o perfil “default” e clique em Renomear Perfil

- Renomeie o perfil “default” para “E-mail Antigo (Zimbra)” ou para o nome de sua
preferência e clique em OK.

- Clique no botão Novo Perfil

- Clique em Avançar

--

Digite o nome do novo perfil para “E-mail UFPR – Office 365” ou para o nome de sua
preferência e clique em Concluir

Retornando para a janela anterior deixe desmarcadas as opções” Trabalhar
desconectado” e “Usar o perfil selecionado sem perguntar. ”
- Clique em Sair

2º parte
- A partir de agora ao abrir o Thunderbird será exibida a
janela de perfis de usuário.
- Você deve escolher em qual perfil deseja abrir o
Thunderbird:
a) Caso você selecione o “E-mail Antigo (Zimbra)” será
exibida a estrutura anterior de suas mensagens,
lembrando que este perfil não receberá e não enviará
mais mensagens como anteriormente. Você poderá
usar este perfil única e exclusivamente para consultar
as mensagens antigas se for necessário. Se tudo
ocorreu normalmente durante a migração da sua conta
para o Office 365 as mensagens recebidas
anteriormente devem estar também no Outlook do
Office 365.
b) Caso você selecione “E-mail UFPR – Office 365” a
estrutura que será exibida será do seu novo e-mail.
Vamos agora configurar sua nova identidade do
Thunderbird para utilização em conjunto com o Office
365.
Siga os seguintes passos:

- Abra o Thunderbird.
- Ao aparecer a Janela de seleção de perfis escolha E-mail UFPR – Office 365 e clique
em Iniciar Thunderbird.

- Depois que o Thunderbird abrir aparecerá a janela “Configurar uma conta de e-mail
existente. ”

- 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 opção POP3. 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.
OBSERVAÇÃO: Lembre –se que para acessar os e-mails antigos você deve escolher o perfil Email Antigo (Zimbra) e para acessar o novo e-mail você deve escolher o perfil E-mail UFPR –
Office 365 quando inicializar o Thunderbird

