
Como migrar as mensagens de uma conta do Gmail para uma conta 
@ufc.br 
 
Este procedimento funciona para quem tem uma conta de e-mail do Gmail (ou de outro G Suite) e 
precisa migrar todas as mensagens para uma conta @ufc.br. Para isso, usaremos o programa 
Thunderbird. 
 
Passo 1: Instalar o programa Thunderbird: 
O Thunderbird é um aplicativo de e-mail gratuito e pode ser baixado em 
https://www.mozilla.org/pt-BR/thunderbird/. 
Também existe a versão "portable" disponível na versão Português (do Brasil) no link 
https://portableapps.com/apps/internet/thunderbird_portable/localization. 
 
Passo 2: Após a instalação, configurar sua conta de email @ufc.br no Thunderbird: 
2.1. Clique em Ignorar e usar meu e-mail existente. Caso esta tela não apareça, você pode acessá-la 
no menu Arquivo => Configurar conta de e-mail. 
 

 

https://portableapps.com/apps/internet/thunderbird_portable/localization
https://www.mozilla.org/pt-BR/thunderbird/


2.2. Preencha as informações requeridas: seu nome, o endereço completo da sua conta @ufc.br e sua 
senha do webmail UFC. Clique em Continuar. 

 
 
2.3. O Thunderbird detecta automaticamente as configurações necessárias. Clique em Concluir. 

 



2.4. Uma janela se abrirá pedindo autenticação da conta @ufc.br do Google. Preencha com sua senha, 
clique em Próxima e aceite as permissões para usar o Thunderbird: 

 
 

 
 



2.5. Sua conta estará então configurada e você verá a caixa de mensagens da sua conta @ufc.br na 
janela principal. 
 

   
 
Passo 3: Configurar sua segunda conta do Gmail no Thunderbird: 
3.1. No ícone do menu (como indicado abaixo), escolha Preferências => Configurações de conta. 
 

 



3.2. Na janela que se abrirá, clique em Ações de conta  e escolha Nova conta de e-mail... 
 

 
 
3.3. Repita o mesmo procedimento feito com sua conta @ufc.br, mas agora informando os dados da 
sua conta do Gmail. Ao final você terá as duas contas configuradas no Thunderbird. 

 
 
 
  



Passo 4: Migrar as mensagens de uma conta para outra: 
4.1. Para manter sua caixa mais organizada, você pode criar uma pasta específica na sua conta 
@ufc.br só para os email migrados do Gmail, como abaixo. 
 

     
 
 
Observe que a pasta também aparecerá no seu webmail @ufc.br 
 

 
 
4.2. Escolha as pastas que você gostaria de migrar. Para isso você precisa acessar seu Gmail e 
escolher as pastas. Para isso, vá nas Configurações do seu Gmail, em marcadores e marque o que 
desejar. Recomendamos marcar o item “Todos os e-mails”. 

 



 
4.3. De volta ao Thunderbird, clique em “Todos os e-mails” da sua conta do Gmail e selecione tudo 
com o atalho Ctrl+A.  
 

 
 
4.4. Arraste a seleção para a pasta criada anteriormente, onde os e-mails do Gmail ficarão conforme 
mostrado abaixo. 
 

 
 
4.5. Espere a conclusão da migração. O processo pode demorar, dependendo do tamanho de sua caixa 
de entrada. 


