


Introdução.

Compatível  com os  principais  navegadores  web  (Firefox,  Chrome  e  Internet  Explorer)  o  Zimbra
Webmail  é  uma  suíte  completa  de  ferramentas  para  gerir  e-mails,  calendário,  tarefas  e  arquivos.
Robusto, o Zimbra possui compatibilidade com ferramentas externas como Outlook e Thunderbird,
além de seu próprio cliente desktop. 

O Zimbra Desktop possui interface similar a sua versão web, mas possibilita ao usuário manter cópia
de seus e-mails no disco do próprio computador. Moderno, o Zimbra possui interface web compatível
com Ipad, Iphone, Android, Windows Phone entre outros dispositivos mobile. 

ACESSE: https://prefeituras.se.gov.br/   para conhecer seu novo cliente de Webmail. 

Ao acessar o endereço, o usuário será enviado para a página de entrada do Zimbra Webmail, 
semelhante a tela exibida na Figura 1:

Tela de entrada do Zimbra Webmail.

1. No campo “Nome de usuário:” informe o seu endereço de e-mail completo, conforme o 
exemplo: usuário@dominio.se.gov.br  .

2. No campo  “Senha:”  informe a senha do seu e-mail.  Ao realizar  o  primeiro  acesso será
solicitado que a senha seja alterada. Dessa forma, a seguinte tela, como na Figura 2, será
exibida:

mailto:usu%C3%A1rio@dominio.ufpb.br
https://prefeituras.se.gov.br/


 Tela de alteração de senha.

Na tela de alteração de senha, preencha os campos com as seguintes informações:

1. No campo  “Nome de usuário:”  informe o seu endereço de e-mail  completo,  conforme o
exemplo: usuário@dominio.se.gov.br

2. No campo “Senha:” informe a senha do seu e-mail.

3. No campo “Nova senha:” informe uma senha diferente da atual.  A senha deve preencher
alguns critérios mínimos de segurança. Ela deve   conter,    no mínimo, 8 caracteres com,
no mínimo, 4 (quatro) caracteres especiais ou caracteres     numéricos.

4. No campo “Confirmar:” repita a senha que digitou no campo anterior.

5. Agora clique no botão “Login”.

Caso queira usar uma ferramenta para gerar sugestões de senha segura, acesse o seguinte 

endereço: https://identitysafe.norton.com/pt-br/password-generator# 

Obs.: A sua senha de acesso ao e-mail é de uso pessoal e intransferível, mantê-la sob sigilo e segura 
é de sua total responsabilidade.

https://identitysafe.norton.com/pt-br/password-generator
mailto:usu%C3%A1rio@dominio.ufpb.br


5. Opções do e-mail

6. Lista de mensagens do e-mail

1. Barra de Navegação

2. Menu de Pastas

3. Calendário

4. Área de visualização de mensagem de e-mail

2. Tela principal
Após realizar a sua entrada no Zimbra Webmail, o usuário será levado para a tela exibida na 

Figura 3.

Tela principal do Zimbra Webmail.

1. Barra  de  Navegação:  Na  Barra  de  Navegação,  é  possível  alternar  entre  os  diversos
contextos que o Zimbra disponibiliza. Além do Webmail, também é possível usar a área de
Contatos, Agenda, Tarefas e Preferências.

2. Menu de Pastas:  Localiza-se à  esquerda,  nesse  menu é  possível  acessar  as  pastas  que
servem para organizar os e-mail recebidos pelo usuário. As principais pastas são: Entrada,
Enviadas, Rascunho, Spam, Lixeira.

3. Calendário:  No calendário,  além de  uma  ferramenta  que  pode  servir  de  referência  no
cotidiano, ela também permite o agendamento de compromissos diários, enviando alertas
para o usuário.

4. Área de visualização de mensagem de e-mail:  Nesse local o usuário pode visualizar o
conteúdo do e-mail e seus detalhes.

5. Opções do e-mail:  Nesse menu estão opções relacionadas ao e-mail. Alguns botões como
Responder, Encaminhar e Apagar estão nessa barra.

6. Lista de mensagens de e-mail: Aqui estão listados as mensagens de e-mail correspondentes
a  pasta  que  está  selecionada  no  “Menu  de  Pastas”.  Por  padrão,  ao  entrar  no  Zimbra
Webmail, o usuário visualizará a pasta de Entrada.



2.1 Enviando um e-mail
O Zimbra Webmail possui uma interface simples e de fácil utilização, a Figura 4 mostra em

mais detalhes a barra de opções do e-mail.

Figura 4 – Barra de opções do e-mail, destaque para o botão de “Nova mensagem”.

Na  barra  de  opções  do  e-mail,  encontram-se  os  botões  com  as  principais  funções  no
processo de gerenciamento dos seus e-mail.

Para  enviar  um novo e-mail  basta  clicar  no botão  “Nova mensagem”,  em destaque na
Figura  4 acima,  e  uma página  será  aberta  para  que  o  usuário  possa  digitar  as  informações  da
mensagem. Na Figura 5 é possível visualizar uma amostra de como é a página de criação de e-mail.

Figura 5 – Página de Envio de mensagem.

No campo “Para:” deve ser inserido o endereço do usuário para o qual se deseja enviar a
mensagem. No campo  “Cc:”  o usuário pode inserir o endereço de outros usuários para que eles
recebam uma cópia da mensagem que está enviando, esse campo não é obrigatório.  No campo
“Assunto:”  deve-se inserir uma palavra ou frase que descreva de forma direta o conteúdo do e-
mail.

A tela de criação de e-mail possui uma área de edição de texto, ela conta com uma barra de
ferramentas  bem  semelhante  às  que  são  encontradas  nos  programas  de  edição  de  texto  do
computador como o Microsoft Office e o LibreOffice, porém limitada a poucos recursos. Na Figura
6 é possível visualizar a barra em questão.

Figura 6 – Barra de formatação.



Caso seja do interesse do usuário, é possível anexar arquivos à sua mensagem, basta clicar
no botão “Anexar” e o menu de anexar aquivos será exibido como na Figura 7.

Figura 7 – Menu para anexar arquivos.

• Meu computador: Uma janela do  explorer  será aberta, ela permite que o usuário
navegue entre  as  pastas  do seu computador  para  encontrar  o  arquivo que  deseja
anexar.

• Anexar inline: Permite inserir uma imagem no corpo da mensagem redigida. Dessa
forma a imagem será exibida na mensagem e não como um arquivo em anexo.

• Contatos:  Será  anexado  um  arquivo  com  detalhes  de  um  contato  sua  lista   de
contados. Informações como o Nome, endereço de e-mail, telefone e etc.

• E-mail:  Dá a possibilidade de enviar uma e-mail, que está em uma de suas pastas,
como anexo da mensagem.

2.2 Visualizando e respondendo o e-mail
Os e-mails ficam listados na área central da tela, local destacado em vermelho na Figura 8.

Para visualizar o e-mail, basta clicar sobre ele e seu conteúdo será exibido na área destacada em
verde, ao loado direito da lista de e-mails.

Figura 8 – No centro, destacada em vermelho, está a lista de e-mails. Do lado direto, destacada em verde, está a área de

visualização do conteúdo do e-mail. Do lado esquerdo, destacado em azul, está o menu de pastas.

Os e-mails listados fazem parte do conteúdo da pasta de e-mail  que está selecionada no
momento,  como já  dito  anteriormente,  a  pasta  padrão  ao  iniciar  o  Zimbra  Webmail  é  a  pasta
“Entrada”. No exemplo da Figura 8, logo acima, é possível perceber isso na área azul em destaque.



Caso tenha interesse em responder um e-mail, basta que, durante a visualização do e-mail, o
usuário clique no botão de “Responder” ou “Responder a todos” do menu de opções do e-mail,
exemplificado na Figura 10.

Figura 10 – Barra de opções do e-mail, destaque para os botões de “Responder” e “Responder a todos”.

Ao clicar em um dos botões de resposta, será exibida uma tela semelhante a que é exibida
durante  o  processo  de  envio  de  uma nova mensagem,  a  diferença  básica  é  que os  campos de
“Para:” e de “Assunto:” são autopreenchidos com as informações do e-mail original. No processo
de  resposta  de  e-mail,  também é  possível  utilizar  o  recurso  de  “Anexar”.  Após  concluir  sua
resposta, clique no botão de envio.

Caso tenha interesse em mais opções para o processo de gerência do e-mail, basta clicar com
o botão direito do mouse sobre a mensagem que está na lista de e-mails, isso fará com que um menu
de opções seja exibido, como mostra a Figura  11.  Está função também funciona para a lista de
pastas do e-mail.

Figura 11 – Menu de opções do botão direito do mouse.



Ao selecionar a caixa Opções, aparecerá a seguinte barra de
 notificação: 

Definida as preferências, pode-ser definir a mensagem com níveis de prioridade e
solicitar comprovação de leitura do destinatário. 



Editando
Propriedades da Pasta 

É possível editar as propriedades da pasta, como a cor da pasta e adicionar compartilhamento da
 mesma com outros usuários. 

Editando Compartilhamento de pastas com outros usuários 

Nas propriedades do compartilhamento é possível definir para quem a pasta será compartilhada, no
 campo especificado E-mail, bem como o papel que a pessoa vai exercer, no caso, as permissões que
ela terá da pasta (Nenhum, Visualizador, Gerenciador ou Admin) e a opção de enviar uma mensagem
que pode ser padrão, a opção de não enviar mensagem sobre o compartilhamento, ou a opção de
enviar  uma mensagem padrão com alguma observação feita  pelo usuário que irá  compartilhar  a
pasta.



CONTATOS



Ícone da engrenagem.

2.3 Gerenciando suas mensagens
É possível manter seus e-mails organizados através do uso de pastas. As pastas podem ser

personalizadas, é possível escolher o nome e a cor para cada uma delas. Para criar uma pasta, basta
clicar  no  ícone  da  engrenagem no canto  direito,  ao  lado  das  palavras  “Pasta  de  e-mail”,  em
destaque na Figura 12.

Figura 12 – Ícone da engrenagem, Opções da coluna de Pastas.

Figura 13 – Propriedades da nova Pasta.

Na  janela  da  Figura  13  o  usuário  poderá  nomear  a  pasta  e  selecionar  uma  cor  para
diferenciá-la das outras, caso seja de sua vontade.



Digite o nome da pasta para onde deseja mover a sua mensagem de e- mail, também é possível selecionar o nome da pasta na lista de pastas.

Para mover mensagens de e-mail para uma outra pasta, clique com o botão direito do mouse
sobre a mensagem que deseja move e em seguida selecione a opção do menu “Mover”, como no
exemplo da Figura 14.

Figura 14 – Menu de opções de mensagem, opção “Mover” destacada.

2.3.1 Filtro Anti-spam

O novo  servidor  de  e-mail  da  Universidade  Federal  da  Paraíba,  possui  um sistema  de
segurança que trata e analisa algumas características das mensagens recebidas de modo a detectar
quais  devem  ser  classificadas  como  SPAM  e  quais  não  se  qualificam  nessa  classificação.
Mensagens com conteúdo suspeito são movidas para a pasta de Spam. Esse sistema de filtragem
utiliza heurísticas de aprendizagem para detectar possíveis mensagens indesejadas, dessa forma é
possível que os usuários “ensinem” o sistema a respeito do que é SPAM ou não.

Caso uma de suas mensagens seja movida por engano para a pasta de Spam, você pode
removê-la, para tanto, entre na pasta Spam e selecione a mensagem. Em seguida clique no botão
“Não Spam”. O botão de “Não Spam” pode ser acessado de duas forma, na barra de opções do e-
mail e ao clicar sobre a mensagem com o botão direito do mouse. As Figura 16 e 17 ilustram esse
procedimento.



Figura 15 – Botão de “Não spam” em destaque.

Figura 16 – Botão de “Marcar como não spam” em destaque.

Caso esteja na pasta de  “Entrada”, ou em qualquer outra pasta, que não seja a pasta de
“Spam”, os botões de “Não spam” e “Marcar como não spam” serão substituídos por “Spam” e
“Marcar como spam”. Caso um e-mail indesejado seja recebido, o usuário poderá movê-lo para a
pasta de “Spam” clicando em um dos dois botões. Abaixo, na Figura 17 é possível ver exemplos
dos botões.

Figura 17 – Botões “Marcar como spam” e “Spam.



2.3.2 Período de retenção das mensagens

Objetivando-se um uso racional do espaço em disco no servidor, as mensagens armazenadas
nas  pastas  Spam  e  Lixeira  possuem  um  período  de  retenção  após  o  qual  as  mesmas  são
automaticamente excluídas do servidor.  Cada mensagem enviada para a pasta Spam permanece
nesse diretório por um período de 15 dias. Já as mensagens enviadas para a Lixeira são apagadas
automaticamente após um prazo de 30 dias.



3- CONTATOS



AGENDA

Criando um Compromisso 

Após a edição do compromisso é necessário clicar na opção Salvar e fechar. Feito isso, um lembrete
será apresentado próximo à data do evento, conforme especificação do usuário. 



TAREFAS

Criando Nova Tarefa

Após salva, a nova tarefa será exibida da seguinte maneira: 

Tarefa Criada 



Lembrete da tarefa 

PORTA ARQUIVOS

Após clicar em Novo documento, uma nova janela será aberta para edição de um documento de
texto.

Janela para criação de documento de texto 

Terminado o documento é necessário salvar. 



PREFERÊNCIAS

Suas preferências são 
configuradas quando sua conta é criada. 

Estas opções definem como sua caixa de e-mails, lista de endereços e agenda funcionarão. 

Você pode alterar estas configurações na aba Preferências. 

Configurando suas Preferências 

Pode-se editar a aparência da exibição do email pessoal do usuário, bem como fuso horário, opções 
de buscas e exibição das mensagens. 

Configurando Exibição de Mensagens 



A

exibição de mensagens definirá de quanto em quanto tempo o chegam novas mensagens, e como 
elas serão exibidas.

Configurando Recebimento de Mensagens 



Nessa
opção é

possível definir ações quando um e-mail é recebido na caixa de entrada e caso o usuário queira
pode-se fazer o encaminhamento de mensagens para uma conta externa. 

A comprovação  de  leitura  no  recebimento  de  e-mail  faz  com  que  o  remetente  receba  uma
confirmação de leitura, caso o usuário opte por envia-lá. 

Quando houver mensagens vindas do próprio usuário por padrão, o e-mail é colocado na pasta de
Entrada e se houver e-mails duplicados de qualquer rementente, a ação é excluí-la automaticamente
ao receber. 

Preferências de Escrita e Opções de Spam 



Demonstra configurações sobre escrita e envio, nessas opções é possível que o destinatário, no
caso o usuário da conta receba comprovações de leitura marcando a opção abaixo: 

Informações caso o usuário adicione uma conta externa 



Como
foi
dito
anteriormente o Zimbra é compatível com outras ferramentas de email, como Outlook, logo
essas informações determinam o comportamento do zimbra quanto a esses clientes externos.

Editando Filtro de Mensagens 

Após  a
criação
de um filtro devemos executá-lo dentro das pastas desejadas para que assim ele funcione corretamente.

Selecionando a(s) pasta(s) onde o filtro será aplicado 



Gerenciando Assinaturas 

A criação de uma assinatura inclui automaticamente a assinatura, definida pelo usuário, em
todos os e-mails enviados. 

Resposta Automática 



A

função Fora do escritório envia uma Resposta Automática para os contatos que enviarem
mensagens durante o período de ausência, definido pelo usuário da conta. 

Preferências dos Contatos 



Essa
opção

define se os contatos devem ou não ser salvos a partir de um e-mail enviado. Define padrões
de busca de funções de autocompletar endereços que já foram digitados posteriormente. 

Preferências do Comportamento da Agenda 

Permissões e Aplicativos para Agenda



Determinam o comportamento da agenda de compromissos, nas preferências estão contidas
informações sobre duração de compromisso, permissões para outros usuários visualizarem a
disponibilidade de minha agenda, entre outras preferências. 

Pastas Compartilhadas

Essa aba de
compartilhamento exibe algumas definições e  configurações  de pastas,  como por exemplo,
pastas com que compartilho com outros usuários, nessa opção eu posso a qualquer momento
revogar o acesso dos usuário compartilhados a minha pasta, bem como permitir. É sempre
bom lembrar que todas as alterações nas Preferências devem ser salvas para efetiva-las. 
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