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01) Baixar o ThunderBird de: https://www.mozilla.org/thunderbird  
02) Clicar sobre: “Download gratuito” 
03) Clicar sobre “Download” 
04) Executar “Thunderbird Setup 38.6.0.exe” 
05) Tipo de instalação: “Padrão” 
06) “Instalar” e “Concluir”. 
07) Se for exibida a tela “Deseja um novo endereço de e-mail?”, clicar sobre “Ignorar e usar meu 

e-mail existente”. 
08) Na tela abaixo, no campo “Seu nome”, digitar o seu nome da forma que será exibido aos 

destinatários das mensagens, como Maria Mariana Pêcheux; 
09) Digitar o Endereço de E-mail, como maria@ileel.ufu.br 
10) Digitar a Senha de E-Mail 
11) Clicar ou não sobre “memorizar senha”, conforme vosso desejo. 
12) Clicar sobre “Continuar” e aguardar alguns minutos. 

 

 
 

13) Na tela abaixo, clicar sobre POP3 (manter mensagens no computador). 
14) Clicar sobre “Concluir” e aguardar as verificações de praxe. 
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15) Clicar sobre “Ferramentas” (Se não aparecer esse título, basta pressionar a tecla “Alt”) 
16) Clicar sobre “Configurar contas...”. 
17) Na coluna à esquerda, em maria@ileel.ufu.br clicar sobre “Servidor”. 
18) Logo, será exibida a tela abaixo. 

19) Número da porta do servidor POP3: 110 
20) Em “Segurança da conexão:”, selecionar “Nenhuma”. 
21) Em “Modo de autenticação”, selecionar “Senha transmitida de forma insegura”. 
22) Desmarcar a opção “Manter mensagens no servidor”. 

 

 
 

23) Na tela acima, clicar sobre “Servidor de envio (SMTP)”. 
24) Em “Servidores de envio (SMTP)”, clicar sobre o E-Mail maria@ileel.ufu.br 
25) Clicar sobre “Editar...”. 
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26) Logo, será exibido esta tela: 
 

 
 
 

27) Número da porta do Servidor SMTP: 587 
28) Em “Segurança da conexão:”, deverá estar selecionado (selecionar): “Nenhuma”. 
29) Em “Modo de autenticação”, deverá estar selecionado (selecionar) “Senha transmitida de 

forma insegura”. 
30) Nome de usuário: maria@ileel.ufu.br  
31) Clicar sobre “OK”. “OK”. 
32) Como atualizar o Thunderbird? Clicar sobre “Ajuda”. Depois, clicar sobre “Sobre o 

Thunderbird” e aguardar as atualizações! 
33) Se porventura desejar configurar outro E-Mail, basta clicar sobre “Arquivo”, “Novo”, 

“Configurar Conta de e-mail...” e seguir as orientações de praxe. 
34) Endereço da caixa de entrada (pasta de armazenamento da caixa de entrada): 
C:/Users/mardensilva/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/lraoqr7v.default/Mail/
pop3.cti.ufu-1.br/Inbox 

 

01) MozBackup é um utilitário livre para a criação de backups do Mozilla Thunderbird. Para 
baixar esse programa, acessar http://www.baixaki.com.br Na área de pesquisa, basta digitar 
“MozBackup download” e dar “Enter”. 

 
02) http://www.baixaki.com.br 
03) Digitar “MozBackup” no campo de pesquisa 
04) Clicar sobre “MozBackup 1.5.1 Final” 
05) Clicar sobre “Baixar” 
06) Baixar e instalar o MozBackup 1.5.1 Final 
07) Para executar o MozBackup 1.5.1 Final, o Mozilla Thunderbird deverá ser fechado! 

“O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.” (Salmos 30“O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.” (Salmos 30“O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.” (Salmos 30“O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.” (Salmos 30----51)51)51)51)    


