
MANUAL DE MIGRAÇÃO DE EMAILS

Obs.: Se você não tem interesse em fazer a transferência das mensagens do email antigo para o 
novo email, desconsidere esse manual! Porém, lembre-se que o servidor de email antigo será 
desativado em 1 (um) ano a contar da data de liberação da nova plataforma.

Objetivo:
Efetuar a migração dos emails e pastas da plataforma de email ExpressoLivre para nova plataforma 
Google Acadêmico.

Pré requisitos:
• Acesso ao email ExpressoLivre:

◦ Você precisa saber o login e senha de seu email institucional antigo, caso contrário 
procure a equipe de TI;

• Ativação do acesso ao novo email Google Acadêmico:
◦ Você precisa ter acesso à nova conta de email. Se ainda não realizou o procedimento de 

ativação, siga os passos no link: https://cerberus.ifsertao-pe.edu.br/ 
• Computador particular:

◦ A necessidade de um computador particular se deve ao fato que este procedimento vai 
baixar todas as suas mensagens no computador, desse modo efetuar esse procedimento 
em computador de terceiros ou institucional onde muitas pessoas tem acesso acabará 
facilitando o vazamento de emails;

• Acesso à internet:
◦ Internet para conexão aos serviços de email e para transferência das mensagens.

Sugestão: faça este procedimento em casa e à noite, pois o tempo demandado para migração é 
demorado a depender da quantidade de mensagens que você possui na conta.

Dúvidas, entre em contato:
• webmail@ifsertao-pe.edu.br  

https://cerberus.ifsertao-pe.edu.br/
mailto:webmail@ifsertao-pe.edu.br


1. Faça o download da ferramenta Thunderbird no link abaixo:
• https://www.mozilla.org/pt-BR/thunderbird/  

2. Clique em Salvar arquivo:

3. Localize o arquivo baixado e efetue um duplo clique para realizar a instalação:

https://www.mozilla.org/pt-BR/thunderbird/


3.1. A ferramenta será extraída:

3.2. Clique no botão Avançar:



3.3. Na próxima tela, deixe conforme abaixo, clique em Avançar:



3.4. Na próxima tela, clique em Instalar:

3.5. Aguarde a instalação concluir:



3.6. Clique no botão Concluir:

4. Após clicar em Concluir, a ferramenta será incilaizada, clique no botão Pular integração 
conforme abaixo:



4.1. Será apresentada a seguinte tela abaixo, clique no botão selecionado em vermelho:



4.2. Neste ponto configuraremos a conta antiga do email institucional. Coloque as informações 
conforme a imagem abaixo:

• Obs.: informe sua conta de email antigo completo.

4.3. Neste momento a ferramenta buscará as configurações automáticamente. Na tela que será 
mostrada a seguir, clique em Config. manual:



4.4. Será apresentada a seguinte tela:

4.5. Deveremos alterar as informações conforme abaixo, clique no botão Retestar:



4.6. Após restestar, ele identificará as configurações automaticamente conforme figura abaixo. 
Clique em Concluir:

4.7. Após concluir a configuração, será apresentada a caixa de email antiga dentro da ferramenta.
Para sincronizar as pastas, clique com o botão direito do mouse, e selecione a opção Inscrever.



4.7.1.Na janela que se abre, selecione as pastas que desejar sincronizar e clique em Ok:



4.7.2.Clique no botão Receber mensagens conforme mostrado na figura abaixo para efetuar o 
download das mensagens do email antigo:



4.8. Veja que após clicar no botão Receber mensagens todas a mensagens e pastas do email serão 
sincronizados com a ferramenta. Aguarde a sincronização finalizar.

• Obs.: a sincronização pode demorar bastante dependendo da quantidade de emails que você 
possui.



5. Enquanto a sincronização finaliza, vamos efetuar a configuração da segunda conta de email, a 
nova conta institucional da plataforma Google. Selecione sua conta já configurada, em seguida na 
tela principal clique na opção Criar uma nova conta > Mensagens, conforme imagem abaixo:



5.1. Na janela que aparece, clique na opção conforme a seta na imagem abaixo:



5.2. Na janela que se abre, configure conforme imagem abaixo e clique em Continuar:
• Obs.: como as contas de email não foram alteradas, o email informado nessa opção será 

igual ao email configurado anteriormente, somente a senha será diferente de acordo com a 
senha cadastrada por você no momento da ativação.

•

5.3. A ferramenta identificará automaticamente as configurações do Google, veja imagem abaixo, 
clique em Concluir:



5.4. O Google irá validar suas credenciais de acesso conforme imagem abaixo, clique em 
SEGUINTE:



5.5. Na proxima tela, informe sua senha da conta institucional Google e clique em SEGUINTE:



5.6. Autorize o Thunderbird a utilizar sua conta, clique no botão PERMITIR:



5.7. Será criada uma nova conta no Thunderbird conforme imagem abaixo:

5.8. Clique no botão Receber mensages > Todas as contas, conforme imagem abaixo:



5.9. Todas as contas serão sincronizadas, inclusive a nova conta, conforme pode ser mostrado na 
imagem abaixo:

5.10. Com as duas contas configuradas, o próximo passo é movimentar os emails de uma conta para
a outra. Tenha certeza que as contas terminaram a sincronização para efetuar a transferência de 
emails.



6. Movimentando as pastas:

6.1. Selecione todas as pastas que deseja migrar para o novo email. Para selecionar, pressione a 
tecla CTRL no seu teclado e em seguida clique nas pastas que deseja selecionar:

• Obs.: atenção, neste momento não selecione a caixa de entradas, os enviados e os racunhos, 
pois eles serão migrados de outra forma. Selecione somente as pastas. Vide imagem abaixo:



6.2. Após selecionar as pastas, clique e arraste a seleção para dentro da pasta Gmail da segunda 
conta:





6.3. Solte as pastas dentro da pasta Gmail e aguarde a transferência das mensagens:



6.4. Após conclusão da tranferência (que pode demorar), as pastas ficarão como mostrado abaixo:

6.5. Se desejar, você pode copiar pasta por pasta. Para verificar se as mensagens foram copiadas, 
selecione a pasta e verifique se as mensagens conferem em quantidade com as mensagens da pasta 
respectiva na conta antiga. Se necessário, repita a operação de mover as pastas caso as mensagens 
não sejam copiadas.



7. Movimentando a caixa de entrada, enviados e rascunhos:

7.1. Estas pastas são diferentes das pastas anteriores, portanto deverão ser movidas da seguinte 
forma: selecione a caixa de entrada, na tela principal serão mostradas todas as mensagens. Selecione
a primeira mensagem, em seguida pressione em conjunto as teclas Ctrl+A, isso selecionará todas as 
mensagens conforme mostrado no imagem abaixo:



7.2. Com botão direito do mouse, clique nas mensagens selecionadas, no menu que aparece clique 
em Copiar para > SUA_CONTA_EMAIL_NOVA > Entrada, siga os passos conforme a imagem 
abaixo:

7.3. Ao fazer esse procedimento, todas as mensagens da caixa de entrada serão copiadas para a 
caixa de entrada da nova conta, acompanhe a transferência pela barra de status, vide imagem 
abaixo:



7.4. Aguarde a transfência concluir. Repita esse mesmo procedimento para as demais caixas como 
Rascunhos, Enviados e Lixeira, esta última somente se desejar. Vide imagem abaixo para copia dos 
Enviados:

7.5. Para cada operação, aguarde a operação anterior finalizar.

Obs.: Problemas podem surgir durante os procedimentos. Se necessário, solicite auxílio a equipe de 
TI do seu campus.

8. Acesse o novo email no endereço:
• http://webmail.ifsertao-pe.edu.br/  
• Forneça suas credenciais de acesso;

http://webmail.ifsertao-pe.edu.br/


8.1. Veja suas pastas e emails migradas.


