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1. OBJETIVO 

Descrever a utilização do webmail RoundCube no ambiente UFBA. 

 

2. ABRANGÊNCIA 

Aplica-se a toda comunidade UFBA. 

 

3. DEFINIÇÕES  

Webmail – Interface da Web que permite ao usuário ler e escrever e-mail usando um 
navegador. 

 

4. PRÉ-REQUISITOS 

4.1. Estar em um equipamento com acesso à Internet; 

4.2. Possuir conta de e-mail no ambiente UFBA. 

 

5. DESCRIÇÃO DAS ETÁPAS 

 
 

5.1. Acessando o Webmail 

 
 

5.1.1. Abrir o navegador de sua preferência, como por exemplo, Internet Explorer, Google 
Chrome, FireFox, dentre outros. 

 

5.1.2. Na barra de endereço do navegador, digitar a url webmail.ufba.br  e pressionar 
ENTER para continuar.  

 

Figura 1 - Endereço do WebMail da UFBA 
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5.1.3. A tela de acesso do Webmail da UFBA será mostrada, como mostra figura 2. 

 

Figura 2 - Tela de acesso do Webmail UFBA 

 

5.1.4. Informar os dados solicitados: usuário e senha, além dos caracteres em destaque na 
imagem, como mostra figura abaixo. Clicar no botão Entrar  para continuar. 

 

Figura 3 - Tela de login 
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5.1.5. Caso tenha alguma dúvida, acessar o botão de Instruções de acesso  para maiores 
informações. 

 

Figura 4 - Instruções de acesso 

 

5.2. Entendendo as partes do Webmail 

 

5.2.1. A tela principal do Webmail é composta por quatro grandes áreas como mostra figura 
5, nas quais é possível acessar as principais funções do webmail. Abaixo será 
detalhada cada área. 
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Figura 5 - Tela principal do webmail 

 

5.2.1.1.  A área 1 corresponde  a lista de pastas onde ficarão armazenados seus e-
mails. Nessa coluna é possível acessar as pastas: Caixa de entrada , 
Rascunhos , Enviados , Spam , Lixeira  e também poderá criar outas pastas 
conforme sua necessidade.  

• Caixa de entrada  – Onde ficam as novas mensagens. 

• Rascunhos  – Onde as mensagens de rascunho, salvas ao compor um e-mail, 
ficam armazenadas. 

• Enviados  – Onde ficam as cópias das mensagens enviadas 

• Spam  – Onde as mensagens consideradas SPAM ficam armazenadas. 

• Lixeira  – Onde ficam as mensagens apagadas. 

 

5.2.1.2. Além das 05 (cinco) pastas principais, é possível criar outras pastas para 
organizar as mensagens. Para tanto, deve-se clicar no botão ações para 
pastas  e escolher a opção Gerenciar pastas . 

 

Figura 6 Criando pastas 
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5.2.1.3.  Na nova tela clicar no botão criar nova pasta  e na tela da direta digitar o 
nome da nova pasta e o diretório pai. Clicar em salvar para confirmar a 
criação 

 

Figura 7 Criando pastas tela 2 

 

• Algumas pastas podem aparecer em negrito e com um número ao lado delas. 
Isso indica que há mensagens não lidas.  

• Para abrir o conteúdo de uma pasta, basta clicar uma vez sobre ela. 

 

 

5.2.2. A área 2 corresponde aos botões de ação. As opções são: 

•  Verificar Novas Mensagens  – utilizada para atualizar a caixa de mensagens e 
verificar se alguma nova mensagem chegou recentemente. 

•  Nova Mensagem  – serve para enviar uma nova mensagem. Esta função possui 
algumas ferramentas como o enviar, verificar ortografia, salvar como rascunho e a opção 
de anexo, que são detalhadas na sessão 5.6.  

• Responder para Remetente  – utilizada para responder a mensagem selecionada. 
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•  Responder para Remetente e Todos os Destinatários  – utilizada para 
responder a mensagem selecionada incluindo todos os destinatários da mensagem. 

• Encaminhar a Mensagem  – utilizada para encaminhar a mensagem 
selecionada. 

•  Apagar a Mensagem  – utilizada para apagar as mensagens selecionadas. 

•  Marcar  – utilizada para marcar as mensagens selecionadas como Lidas, Não 
Lidas, com sinalização ou sem sinalização. 

• Outras Opções  – Onde se encontram opções de imprimir mensagem, baixar e-
mail, abrir em outra janela, etc. 

 

 

5.2.3. A área 3 corresponde aos botões de funções do Webmail. Os 05 (cinco) botões dão 
acesso a diferentes aplicações: 

 

• E-mail – Retorna a tela inicial do webmail. 

• Catálogo de Endereços  – Onde ficam armazenados os contatos cadastrados, que inclui 
nome e e-mail. Isso é bem abordado na sessão 5.7. 

• Agenda  – Pagina da agenda do usuário. 

• Configurações Pessoais  – Configurações que permitem personalizar o Webmail 
conforme suas necessidades. 

• Sair  – Finaliza a sessão de acesso ao Webmail. É importante sempre utilizar esta opção 
depois de utilizar o Webmail, evitando assim que outras pessoas acessem seu e-mail ao 
utilizar o mesmo computador.  

 

5.2.4. A área 4 é a região onde as mensagens são visualizadas e manipuladas. Nela é 
possível ler, selecionar, ordenar as mensagens entre outras funções. 

• Para ler uma mensagem basta clicar duas vezes em cima dela. 
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• Para selecionar múltiplas mensagens basta segurar a tecla shift. 

 

 

5.3. Enviando mensagem de e-mail: 

5.3.1. Clicar no botão nova mensagem  para escrever uma nova mensagem. 

5.3.2. A tela abaixo será exibida: 

 

Figura 8 Enviando e-mail 

 

5.3.3. Informe os dados para envio do e-mail: 

• Remetente  – Automaticamente aparecerá seu e-mail; 

• Para – E-mail do(s) destinatário(s); 

•  Adicionar Cópia | Adicionar Cópia Oculta | Adicionar Responder para | Adicionar 
Encaminhar para. – Campos para acrescentar outros destinatários à mensagem; 

• Assunto  – Tema da mensagem; 

• Barra de Formatação  – Local onde é possível formatar o texto de forma similar a um 
editor de texto; 

• Corpo da Mensagem  – local onde o texto da mensagem é digitado; 
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• Botão Enviar  – Envia a mensagem e retorna a pagina inicial; 

 

5.3.4. Na mesma tela também temos os seguintes botões: 

 

Figura 9 Botões tratamento de mensagem 

• Botão Voltar  – Retorna para a página inicial do e-mail; 

• Botão Enviar  – Envia a mensagem e retorna a pagina inicial; 

• Botão Corretor  – Realiza a correção ortográfica do texto; 

• Botão Anexo  – Anexa um arquivo a mensagem; 

• Botão Assinatura  – Insere uma assinatura à mensagem; 

• Botão Rascunho  – Salva a mensagem na pasta rascunho; 

• Botão Configuração  – Configurações adicionais para a mensagem; 

 

 

5.4. Utilizando Catálogo de endereços: 

5.4.1. Ao clicar no botão Catálogo de endereços  aparecerá a tela abaixo, onde é 
possível visualizar, importar, exportar, etc a lista de contatos. 
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• A região 1 corresponde a barra de opções que detalharemos na sessão 5.4.2; 

• A região 2 corresponde aos grupos de usuários; 

• A região 3 lista os contatos; 

• A região 4 mostra os detalhes de cada usuário da lista; 

 

5.4.2. A barra de opções apresenta opções para criar, excluir, enviar mensagem, importar, 
exportar e procurar contatos: 

 

• Botão novo  – Para criar um novo contato na sua lista; 

• Enviar  – Envia um e-mail para os contatos selecionado na região 3 (para selecionar 
múltiplos usuários basta segurar a tecla shift e clicar nos usuários desejados); 
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• Excluir  – Apaga contato(s) selecionado(s) na região 3; 

• Importar  – Importa contatos no padrão vcard; 

• Exportar  – Exporta a lista de contatos; 

• Buscar  – Procura contatos na lista de contatos; 

 

5.5. Utilizando a agenda: 

5.5.1. Para acessar a agenda basta clicar no botão agenda  da barra de funções.  

 

• A região 1 apresenta um mini calendários para rápida visualização dos eventos; 

• A região 2 apresenta botões de opções; 

• A região 3 corresponde a lista de atividades; 

 

 

 

5.5.2. Para inserir um compromisso basta clicar na região 3, preencher os dados como: 
resumo, data, horário e a descrição e clicar em salvar.  

 

 


