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• Visão geral sobre a ACS – história, abrangência, alguns números, journals etc;
• Acesso aos periódicos da ACS via Portal CAPES - importância, registro e acesso CAFe;
• Busca simulada e ao vivo na Plataforma ACS Publications - login, dicas, filtros,
salvamento das buscas, lembretes e outras funcionalidades;

• Perguntas & Respostas (Parte I);
• Recursos da ACS para autores, estudantes e pesquisadores - ACS GUIDE to Scholarly
Communication, ACS Reviewer Lab, ACS Author U, ChemRxiv etc.;

• Programas e iniciativas - ACS Student Chapters, ACS on Campus, combate ao Covid-19;
• Perguntas & Respostas (Parte II) e fechamento.



Com mais de 152.000 membros, a
American Chemical Society (ACS) é a
maior sociedade científica do mundo.
Seu objetivo principal é promover o
acesso às pesquisas científicas
fundamentais para o enfrentamento
dos desafios globais, colaborando,
assim, como a melhoria da vida da
sociedade e do planeta.



Fundada
em 1876

Lançado em 1879

Flagship 
Journal

Primeira sede da 
ACS:  

Washington-DC

Presença e autoridade
global na divulgação de 

informações científicas nas
áreas de Química e ciências

correlatas

Journal of the 
American Chemical 

Society - JACS



+8,700
A C S

+150M+3.4M +130M

+130 +20 +30 +152,000 +140

PUBLICAÇÕES DE 
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CITAÇÕES DE 
ARTIGOS ACS

DOWNLOADS DE 
ARTIGOS ACS

SUBSTÂNCIAS 
QUÍMICAS 

REGISTRADAS

SEÇÕES 
LOCAIS

INTERNATIONAL 
CHAPTERS

DIVISÕES 
TÉCNICAS

MEMBROS PAÍSES





ACS Portfólio – Revistas científicas de todas as áreas
relacionadas à química

Mais de 60 
títulos de 
periódicos, 
publicando as 
pesquisas mais
importantes do 
mundo em
química e 
ciências
correlatas.



Journals ACS – conhecimento, descobertas, desenvolvimento científico tecnológico e inovação
Em 2018, os journals da ACS foram citados mais de 3.4 milhões de vezes





Acesso aos
Periódicos da
ACS - Portal CAPES



Portal de periódicos da CAPES

 O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma biblioteca virtual que
reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no
Brasil o melhor da produção científica internacional;

 É considerado um modelo de consórcio de bibliotecas único no
mundo, pois é inteiramente financiado pelo governo brasileiro.
É também a iniciativa do gênero com a maior capilaridade no
planeta, cobrindo todo o território nacional;

 É uma ferramenta fundamental ao desenvolvimento da pesquisa
e fortalecimento dos programas de pós-graduação no Brasil por
meio da democratização do acesso online à informação
científica internacional de alto nível. Portanto, usem e
explorem ao máximo o Portal CAPES!!!

https://www.periodicos.capes.gov.br/



CERTIFIQUE-SE SOBRE SUA AUTENTIFICAÇÃO DE ACESSO
Há duas opções de autenticação – via IP ou via acesso CAFe

2. Caso não esteja conectado a um IP
autorizado, você poderá acessar os conteúdos
da CAPES de qualquer lugar utilizando o CAFe
– solução que permite acesso remoto.

1. Se o nome da sua instituição 
aparecer automaticamente nesta 
área, significa você está logado a 

partir de um  IP autorizado. 
Nesse caso, não é necessário 

autenticar-se via CAFe.



Acesso via acesso remoto CAFe

3. Digite a 
sigla ou nome 

da sua 
instituição e 

clique em 
enviar.



4. Use as 
credenciais de 
acesso da sua 

instituição para 
se autenticar. 

Acesso via acesso remoto 
CAFe



5. Após autenticar-
se no CAFe, o nome 
da sua instituição 
aparecerá nesta 

aba e, então, você 
poderá iniciar sua 

pesquisa.



Iniciando suas buscas no Portal CAPES
Como chegar à plataforma da ACS?

Digite na caixa de busca por
base o nome da plataforma
da ACS “American Chemical
Society” para iniciar suas
pesquisas.



Iniciando suas buscas no Portal CAPES
Como chegar à plataforma da ACS?

Clique no link “ACS Journals
Search” e você será
direcionado à plataforma
da ACS.



https://pubs.acs.org/



Recursos da ACS para autores, estudantes e pesquisadores

Ferramentas gratuitas para ajudar você a comunicar os
resultados da sua pesquisa de forma eficiente. 

www.acsreviewerlab.org



Recursos da ACS para autores, estudantes e pesquisadores

- 06 cursos em módulos;
- Materiais interativos criados por
Editores da ACS.

Desenvolva e aperfeiçõe sua capacidade de
realizar revisões por pares e entenda o que os
editores e revisores esperam do seu artigo;

Increva-se gratuitamente no ACS Reviewer Lab:
ACSRevieweLab.org.



Recursos da ACS para autores, estudantes e pesquisadores



Recursos da ACS para autores, estudantes e pesquisadores



Recursos da ACS para autores, estudantes e pesquisadores

Aprenda mais sobre o processo de publicação
científica:

• Mais de 20 vídeos abordando todo processo de
publicação, partindo da captação de recursos para
o desenvolvimento da sua pesquisa, até a
comunicação final dos resultados;

• Excelente recurso para pesquisadores em início de
carreira;

• Editores da ACS fornecem dicas e compartilham
ideias sobre o processo de publicação.

https://publish.acs.org/publish/author_university



Recursos da ACS para autores, estudantes e pesquisadores

• Communicating your research to the public
• Episode 1: What to say and how to say it
• Episode 2: Special considerations because it’s
• science
• Episode 3: What's the best medium
• How to write a scientific article
• Episode 4: Find the story
• Episode 5: When to start writing
• Episode 6: How to start writing
• Episode 7: Create an outline
• Episode 8: Create the figures
• Episode 9: Tips for Non-Native Speakers
• Rejection
• Episode 10: Advice for handling rejection
• Authorship
• Episode 11: What constitutes authorship?
• Episode 12: Deciding authorship order
• Funding
• Episode 12: How do I get funding?
• Copyright & Sharing

• Episode 13: What is copyright?
• Episode 14: How does copyright impact sharing
• Episode 15: Preprints
• Open Access
• Episode 16: What is open access?
• Peer Review
• Episode 17: How peer review works
• Episode 18: How to be an efficient reviewer
• Collaboration
• Episode 19: How to succeed in scientific 

collaboration 





É um repositório de preprint que atende a comunidade
científica global;

Com esse repositório, os autores têm a oportunidade de
disponibilizar suas pesquisas imediatamente na web e
compartilhar seus manuscritos com a comunidade
científica e colegas, antes mesmos do processo formal de
revisão por pares;

O ChemRxiv é um repositório aberto, sem qualquer custo
para os usuários.

https://chemrxiv.org/



InChemistry: 
Graduate & Postdoctoral Chemist

❑ Pós-graduação;
❑ Construindo um plano de estudo;
❑ Atividades do aluno ACS;
❑ Bolsas, prêmios, subsídios;
❑ Avanços científicos inovadores;
❑ Conselho e Plano de carreira;
❑ Navegando no mercado de trabalho;
❑ Bem-estar;
❑ Vida no laboratório. 

https://inchemistry.acs.org/content/inchemistry/en.html

Making Peace with P-chem



https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry.html

ACS

ACS Green Chemistry Institute

❑ Pesquisa científica e inovação para a sustentabilidade;

❑ Educação e comunicação sobre os princípios da química 

e engenharia verdes;

❑ Acelere a adoção industrial da química verde.



YOUR CAREER

❑ ACS Career Navigator Program - https://www.acs.org/content/acs/en/careers.html

 Ferramentas  a redação, avaliações de habilidades de entrevista;

 Cursos e workshops de liderança.

❑ ACS Careers Newsletter - https://www.acs.org/content/acs/en/careers/career-services.html

❑ College to Career - https://www.acs.org/content/acs/en/careers/college-to-career.html



YOUR CAREER

 Estágios, summer jobs e intercâmbios -

https://getexperience.acs.org/

 Planejamento para pós-graduação -

https://www.acs.org/content/acs/en/education/students/graduate/gradschool-old.html

 Programas de estudo pelo mundo -

https://www.acs.org/content/acs/en/education/students/college/studyabroad.html



ACS Student Chapters

● Acesso expandido aos programas e recursos da ACS;

● Viajens para reuniões científicas ao redor do globo;

● Apoio a eventos e auxílio na organização e divulgação; 

● Expansão da rede de contatos; 

● Apoio na publicação e na divulgação científica; 

● Participação em simpósios de pesquisa nacionais e internacionais. 
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ACS Student Chapters



ACS Student Chapters - Brasil

https://www.acs.org/content/acs/en/education/students/college/studentaffiliates.html



O programa leva para os campi das
universidades do mundo seminários e
workshops que reúnem editores da
ACS, cientistas, estudantes e
pesquisadores. Nestes eventos são
abordados temas como publicação e
comunicação científica, ética na
pesquisa, desenvolvimento de carreira,
dicas gerais etc.

https://acsoncampus.acs.org/



ACS On Campus na 
UTFPR: mais de 500 

inscritos.



A AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
AGRADECE SUA PARTICIPAÇÃO! 

F I Q U E  E M  C O N TATO  C O M  A  M A I O R  S O C I E DA D E  
C I E N T Í F I C A  D O  M U N D O !

American Chemical Society

@amerchemsociety

ACS Publications

Contatos no Brasi l :

Regiane Bracchi 
rbracchi@acs-i .org

Marcos Grassi
mgrassi@acs-i .org


