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Introdução 

O e-mail da PMMC apresenta uma nova interface, porém esta nova interface pode ser alternada 

para a interface antiga. Nosso tutorial de migração foi escrito baseado na interface antiga. Então antes de 

continuar a leitura, faça a troca de interfaces, seguindo os passos abaixo: 

A interface antiga se abrirá, conforme a ilustração abaixo: 

 

Para voltar à interface nova, clique em “Ferramentas” e depois em “Alternar para a interface nova”; 

IMPORTANTE: Esta mudança foi efetuada no dia 22/04/2014 pelo DRTI, o qual administra as contas de 

e-mail PMMC. Portanto, não tem relação com o novo e-mail SE-PMMC. 

2- Clique aqui para alternar 

para a interface antiga e 

aguarde... 

1- Clique aqui para abrir o 

Menu de opções 

2- Clique aqui para alternar 

para a interface nova e 

aguarde... 

1- Clique aqui para abrir o 

Menu de opções 
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1. Redirecionando e-mails novos 

Nível de dificuldade: baixo 
 
1.1. No e-mail da PMMC desative a opção de confirmação de leitura e configure o “Responder para” na 

guia Padrão do menu Ferramentas -> Opções 

 

 

1.2. No e-mail da PMMC configure uma Auto-resposta no menu Ferramentas -> Opções 
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1.3. No e-mail da PMMC configure o Encaminhamento no menu Ferramentas -> Opções 

 

 

2. Fazendo backup e encaminhando e-mails antigos 

Nível de dificuldade: baixo 

Existem três formas de realizar o backup dos e-mails antigos:  
 

 Configurar o Outlook 2010 – Recomendamos este caminho quando a quantidade de e-mails é 
muito grande; 

 Encaminhar e-mails como anexo para o novo endereço @se-pmmc.com.br – Recomendamos 
este caminho para backup de e-mails agrupados; 

 Fazer um backup dos e-mails no computador – Recomendamos este caminho quando a 
quantidade de e-mails é pequena; 

2.1 Salvando os e-mails no computador através do Outlook 2010 

Você pode fazer o procedimento de backup em outras versões do Outlook ou até mesmo no 

Mozilla Thunderbird. Adotamos o Outlook 2010 para este tutorial por se tratar do software de nosso uso 

cotidiano. 

A seguir, iremos mostrar como configurar o Outlook 2010 em seu computador e como salvar seus 

e-mails no computador, com o objetivo de migrá-los ao novo e-mail posteriormente. 

Abra o Outlook 2010 em seu computador. Clique no menu Iniciar  Todos os Programas  

Microsoft Outlook 2010.    
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Adicionar uma conta: 

Passo 1: Se você já tem uma conta, clique em Arquivo Informações  Adicionar Conta. 

 OBS.: Vá para o Passo 4. 

 

Passo 2: Se você ainda não tem uma conta, o Outlook irá apresentar a janela abaixo. Clique em Avançar. 

 

 

Abrir o Outlook 2010 



7 
 

 
Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) 

Departamento de Planejamento Educacional (DEPLAN) 

 

Passo 3: Escolha “sim” e clique em “Avançar”. 

 

Passo 4: Preencha os campos corretamente com o nome, endereço  e senha do seu e-mail antigo. 

 

Passo 5: Aguarde o Outlook realizar as configurações necessárias e clique em “Concluir”. 
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2.2 Caixa de Entrada do Outlook 2010 

Esta é a caixa de Entrada do Outlook 2010. À esquerda, ficam as pastas locais e as pastas do seu e-mail 

antigo (sincronizadas com o servidor). 

 

OBS.: A disposição das pastas pode mudar, dependendo da versão do Outlook ou customizada pelo 

usuário. O importante é saber diferenciar:  

“Arquivos de Dados do Outlook”  pastas locais do computador;  

“seuemail@pmmc.com.br”  pastas do seu e-mail antigo, que estão no servidor. 

Fazendo o Backup  

Basicamente, vamos mover todos os e-mails das pastas do seu e-mail antigo para as respectivas 

pastas locais. Caso você tenha criado pastas, recomendamos que você as recrie nas pastas locais. 

Selecione os e-mails desejados. Na barra de menus, clique em MOVER  COPIAR PARA PASTA 

 

 Clique na pasta destino desejada e depois clique em Ok. No exemplo, estamos movendo os 

arquivos da entrada do e-mail antigo para a pasta entrada dos “Arquivos de Dados do Outlook”. Veja 

abaixo: 
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IMPORTANTE: Os e-mails movidos ficarão salvos apenas no computador que se fez a cópia, não sendo 

possível o acesso a eles pela internet. 

 

2.3 Encaminhar e-mails como anexo para o novo endereço @se-pmmc.com.br 

No e-mail da PMMC clique com o botão direito do mouse em um e-mail específico ou 

selecione um conjunto de e-mails e utilize a opção “Encaminhar como anexo”. Será aberta a tela 

de uma nova mensagem de e-mail já com os e-mails selecionados em anexo, bastando digitar o 

destinatário, assunto e depois enviar o e-mail. 
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2.4 Fazer um backup dos e-mails no computador 

No e-mail da PMMC clique com o botão direito do mouse em um e-mail específico ou 

selecione um conjunto de e-mails e utilize a opção “Salvar como...” e em seguida em “EML”. Será 

feito o download dos e-mails selecionados para a pasta de download do computador. 

 

3. Migrando contatos  

Nível de dificuldade: alto 

 
3.1 No e-mail da PMMC clique em sua pasta de Contatos depois acesse o menu Novo -> Lista de 

Distribuição 
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3.2 Selecione e adicione todos os contatos que quiser exportar nessa lista de distribuição e salve 

 

 

3.3 Salve essa lista como vCard no computador 
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3.4 Abra o arquivo vcf baixado no bloco de notas (recomendo notepad++), verifique a lista de contatos 

e exclua todas as linhas antes e depois da lista: 

 

 

3.5 Acrescente na primeira linha do arquivo o texto "name, email" e utilize os recursos de "localizar" e 

"substituir" para arrumar a lista para o formato: "nome_do_contato,email_do_contato" (separado por 

vírgula), excluindo qualquer outro texto e salve o arquivo com a extensão csv (arquivo de valores 

separados por vírgulas) 

3.6 Esse arquivo csv pode ser usado para importar os contatos no e-mail novo da SE. 

 

 


