


Migração

Orientações

1. Mensagens do Outlook
(com os anexos)

2. Arquivos salvos no OneDrive
(Word, Excel, PDF, PPT, Imagens,

Vídeos e Planilhas)

ARQUIVOS QUE MIGRAM
NA UNIFICAÇÃO

ARQUIVOS E SERVIÇOS QUE NÃO
MIGRAM NA UNIFICAÇÃO

1. Assinatura de e-mails e listas de distribuição

2. Aplicativo Microsoft Teams:
equipes, conversas no chat e calendário

3. Planner, forms, project, entre outros.

Sobre os documentos que não migrarão, até 14 de junho o educador do Unicatólica 
poderá fazer o backup. Sugerimos que o backup considere os arquivos que não tem cópia 

salva no OneDrive.

Nos próximos dias, enviaremos novas informações sobre as etapas do processo de unifi-

cação dos ambientes da Microsoft, considerando o término da migração, no Unicatólica.

Fique atento aos canais oficiais de comunicação da IES, e fique de olho no e-mail, onde 

enviaremos mais informações e orientações sobre a mudança.

1.
2.
3.



Introdução

O objetivo desse documento é apresentar ao leitor o passo a passo sobre como efetuar backup de 

assinaturas e regras no Outlook, bem como esclarecer dúvidas sobre os arquivos que não serão 

migrados durante a unificação dos ambientes acadêmico e administrativo da Microsoft.

Passo a passo
1. Abrir o programa no Microsoft Outlook 365.

MANUAL DE BACKUP
Para assinaturas e regras



2. Clicar na aba arquivo e em seguida em opções.

3. Clicar em e-mail e em seguida assinaturas.



4. Selecionar o texto da assinatura, copiar e colar no Word e salvar

como docx. (faça isso com todas as assinaturas necessárias).



5. Para salvar regras, retornar para página inicial do Outlook,

clicar na aba arquivo e em gerenciar regras e alertas.



6. Clicar em opções, logo em seguida em exportar regras e selecionar
o destino para salvar. Será salvo um arquivo com a extensão RWZ.



6.1. Para restaurar as regras e filtros, efetuar o mesmo procedimento,

porém selecionar a opção importar regras.

Considerações Finais

A. O Microsoft Forms não será migrado e não há forma de efetuar backup.

B. O cronograma do Microsoft Project não será salvo, sobre os demais arquivos,

poderá ser feito o backup manualmente pelo educador administrativo.



Confira como reconfigurar
os aplicativos Microsoft



Reconfiguração do Teams

Passo a passo
1. Abra o Teams e clique na foto ou na letra inicial do

seu nome, no canto superior direito e depois em “Sair”

2. O Teams será recarregado e a janela de configuração inicial

será mostrada. Ignorar a opção “continuar como” pois o e-mail

estará como @ubec.onmicrosoft.com. Clique em

“Usar uma outra conta ou Inscrever-se”.



3. Insira seu e-mail.

4. Insira sua senha.



5. Clique no botão “OK”.

6. Pode ser que apareça a mensagem de erro a

seguir, basta clicar em “concluído”.



7. Pronto, o Teams será recarregado como novo.



Reconfiguração do Onedrive

Passo a passo
1. Na barra de tarefas próximo ao relógio procure pelo

ícone de OneDrive (nuvem azul). Clique com o botão

direito no ícone e selecione a opção “Configurações”.

2. Clique na opção “Desvincular este computador”.



3. Clique em “Desvincular conta”.

4. Após desvincular, a tela inicial de configuração do OneDrive será carregada.

Insira seu e-mail novamente e clique em “Entrar”.

Depois que aparecer a tela com o texto “Sua pasta do OneDrive”, clique em “avançar”.



5. Ao aparecer o box abaixo, selecione “Usar esta pasta”.

6. Caso queira sincronizar as pastas “Área de Trabalho”, ”Documentos” e ”Imagens”

deixe selecionado, caso não queira, desmarcar todas as 3.

Clique em “Continuar” ou Ignorar, caso tenha desmarcado todas as 3 pastas.



7. Clique em “Avançar” nas três telas que aparecerem na sequência.



8. Ao aparecer esta tela, clique em “Mais Tarde”.

9. Clique em “Abrir a minha pasta do OneDrive” e utilize o OneDrive.



Reconfiguração do
Outlook para Desktop

1. Clique na opção “Desvincular este computador”.

2. Abrir o aplicativo “Mail (Microsoft Outlook)”.

Passo a passo
Se ao abrir o Outlook no computador e na barra inferior estiver

com a informação abaixo, será necessário reconfigurar.



3. Clicar em “Mostrar Perfis”.

4. Selecione o usuário ativo e clique em “Remover”, depois escolha “SIM” na tela da sequência.



5. Clique em Adicionar e coloque um nome para identificar o novo perfil, depois clique em “OK”.

6. Uma nova janela de configuração irá carregar.

Geralmente ela irá carregar com os dados do perfil padrão do computador, basta clicar em “Avançar >”.



8. Pressione “OK”.

7. O sistema vai pedir o e-mail e senha do e-mail para autenticação.



10. Quando ocorrer a checagem dos 3 itens e estiver tudo correto, basta clicar em “Concluir”.

9. Pode ser que ocorra a tela de erro a seguir, basta clicar em “Concluir”

que a configuração vai continuar normalmente.



12. Abra Outlook novamente e esperar carregar todos os e-mails.

11. Na janela E-mail, basta clicar em “OK”.



Reconfiguração do
Outlook para Mobile

Passo a passo
1. Abra o Outlook e aperte no símbolo de engrenagem.

2. Selecione a conta relacionada a UBEC.



3. Vá até o final da página e selecione “Excluir conta”.

4. Se não houver outra conta configurada, ele vai voltar para a tela inicial de configuração do Outlook.

Pressione “Adicione uma conta”.



6. Insira seu e-mail.

5. Pode ser que o Outlook detecte a conta no dispositivo e já traga como

sugestão, nesse caso basta marcar a caixa e continuar.

Se não trouxer a sugestão, ele já vai para a tela onde deverá ser

inserido o e-mail “Adicionar conta” (próxima imagem).



7. Insira suas credenciais de acesso.

8. Vai aparecer a sugestão de adicionar outras contas,

caso não deseje basta apertar “TALVEZ MAIS TARDE”.

DÚVIDAS?
Entre em contato pelo telefone:  (63) 3221-2194


