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PROCEDIMENTO PARA MIGRAÇÃO DOS E-MAILS 

ARMAZENADOS NO SERVIDOR DE E-MAILS PARA O G 

SUITE EDUCACIONAL UTILIZANDO O MOZILLA 

THUNDERBIRD 
 

1. Baixe e instale o software Mozilla Thunderbird 

https://www.thunderbird.net/pt-BR/download/ 

 

SERÃO CONFIGURADAS DUAS CONTAS 
 

i. Preencha os compôs nome, e-mail e senha e clique em 

continuar 

 
 

ii. O Mozilla Thunderbird detectará que a conta @im está no G Suite, já 

configurando as principais opções de acesso, todavia, clique em 

configuração  

manual . 

https://www.thunderbird.net/pt-BR/download/
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iii. Verifique se as configurações estão como a tela a seguir, se 

não estiverem, ajuste-as e clique em concluir , uma nova tela 

de autenticação será aberta. 

 

 

 

 
 

 

iv. Digite seu login, em seguida clique em Próxima. 
 



++ 

 
v. Digite sua senha e clique em Próxima.  

 

vi. Após a autenticação (se bem sucedida), uma tela solicitando 

autorização para que o Mozilla Thunderbird acesse sua conta, 

clique em Permitir 
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vii. Nas configurações de sua conta @im.ufrj.br no Thunderbird, 

troque o nome para algo que identifique que esta é a conta 

hospedada no G Suite, por exemplo “ – G Suite” no final do 

nome atual da conta, e Clique em OK 

 
 

 

 



++ 

b. Configuração da conta @im.ufrj.br Antiga 

O passo a passo de configuração é bem similar, mudando apenas na parte 

da configuração manual. 

 

i. Clique com o botão direito em cima do menu pastas Locais e 

clique em configurações 
 

 
 

ii. No canto inferior esquerdo selecione o menu “Ações de conta” 

-> “Nova conta de e-mail” 
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iii. Preencha os compôs nome, e-mail e senha e clique em 

continuar 
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iv. O Mozilla Thunderbird detectará que a conta @im.ufrj.br está no G 

Suite, já configurando as principais opções de acesso, todavia, clique 

em configuração  
Manual, porque vamos ajustar para nosso servidor hospedado no instituto.  

Lembre-se que a senha é a senha do webmail antigo. 

Clique em Concluído. 

 
v. Na tela de configurações de contas do Thunderbird, troque o 

nome da conta (your name) para algo que faça referência ao 

servidor antigo, por exemplo “- Antigo” 

 Se perguntado se gostaria de aceitar o certificado de segurança clique em 

“confirmar ou aceitar” 
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2. Para transferir os dados de uma conta para outra, basta selecionar uma 

pasta de uma conta e arrastar para outra, como sugestão, mantenha a tecla 

CTRL pressionada no procedimento de arrastar para copiar e evitar que as 

mensagens sejam movidas. 

 

Caso tenha alguma dúvida de como arrastar as pastas para a sua nova conta no 

servidor Gsuite, pode acessar o vídeo abaixo. 

https://drive.google.com/file/d/1SZiMOVwq0F5pPkJ4vkmek0FXbIaQ-dWp/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1SZiMOVwq0F5pPkJ4vkmek0FXbIaQ-dWp/view

