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A fonte mais confiável de educação na área de química há mais de 90 anos, o Journal of 
Chemical Education (JCE) publica artigos revisados por pares e informações relacionadas como 
um recurso para indivíduos que atuam no campo da educação na área de química. O Journal 
of Chemical Education aborda conteúdo, atividades, experimentos de laboratório, métodos 
de instrução e pedagogias na área de química. O JCE atua como um meio de comunicação 
entre as pessoas que se interessam pelo ensino e pela aprendizagem na área de química 
no mundo inteiro. Isso inclui os professores de química do ensino médio à pós-graduação, 
profissionais que apoiam essas atividades de ensino e os cientistas do campo interessados no 
aprimoramento dos seus conhecimentos e técnicas.    
pubs.acs.org/jce

Em 2016, a American Chemical Society (ACS) estará publicando 49 dos periódicos mais citados 
e mais lidos do mundo dedicados à química e às ciências relacionadas à química. Incluindo o 
periódico mais recente, o ACS Sensors. Com uma equipe editorial internacional e multidisciplinar 
dedicada a publicação das descobertas mais estudadas e relevantes, bibliotecários e profissionais 
da informação confiam em sua decisão de recomendar os periódicos da ACS aos seus leitores.  
A ACS Publications atualmente está publicando dois novos títulos na Gold Open Access, o  
ACS Central Science, disponível agora, e o ACS Omega, no terceiro trimestre de 2016.   
pubs.acs.org/centralscience e pubs.acs.org/acsomega

Opções novas e flexíveis estão disponíveis para a assinatura dos periódicos on-line da ACS 
para organizações acadêmicas, corporativas e governamentais, variando de seleções de títulos 
individuais, pacotes especiais com coleções específicas ao pacote completo de publicações da ACS. 
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PERIÓDICOS

connect.acspubs.org/getaccess



NEWS
More than 500,000 pages of content, including advertising— 
a complete history of the chemical enterprise from 1923 
through 2015—fully searchable and accessible via the same 
platform used to access ACS journal content.

eBOOKS
ACS Central Science, introduced in 
2015, is freely accessible to all. 

Accounts of Chemical 
Research
ACS Applied Materials & 
Interfaces
ACS Biomaterials Science 
& Engineering
ACS Catalysis
ACS Chemical Biology
ACS Chemical Neuroscience
ACS Combinatorial Science
ACS Infectious Diseases 
ACS Macro Letters
ACS Medicinal Chemistry 
Letters
ACS Nano
ACS Photonics
ACS Sensors     
ACS Sustainable Chemistry 
& Engineering
ACS Synthetic Biology

Analytical Chemistry
Biochemistry
Bioconjugate Chemistry
Biomacromolecules
Chemical Research in 
Toxicology
Chemical Reviews
Chemistry of Materials
Crystal Growth & Design
Energy & Fuels
Environmental Science  
& Technology
Environmental Science  
& Technology Letters
Industrial & Engineering 
Chemistry Research
Inorganic Chemistry
Journal of Agricultural and 
Food Chemistry

Journal of Chemical & 
Engineering Data
Journal of Chemical 
Education
Journal of Chemical 
Information and Modeling
Journal of Chemical Theory 
and Computation
Journal of Medicinal 
Chemistry
Journal of Natural Products
The Journal of Organic 
Chemistry
The Journal of Physical 
Chemistry (A, B, and C)

The Journal of Physical 
Chemistry Letters
Journal of Proteome 
Research
Journal of the American 
Chemical Society
Langmuir
Macromolecules
Molecular Pharmaceutics
Nano Letters
Organic Letters
Organic Process Research 
& Development
Organometallics

Current and archive access to  
all ACS journals, including:JOURNALS 

Preenchendo as lacunas entre as 
descobertas publicadas em patentes e 
periódicos, os eBooks revisados por pares 
da ACS contêm pesquisas essenciais dos 
principais cientistas do mundo, incluindo a 
obra de 35 Prêmios Nobel. A série oferece 
mais de 33 mil capítulos em mais de 1.400 
livros. Com capítulos e livros revisados 
por pares, os ACS eBooks são totalmente 
pesquisáveis por palavra-chave, título, autor, 
ano de publicação e patrocinador da divisão. 

O ACS Symposium Series Archive abrange o conteúdo 
de 1950 a 2012 e está disponível mediante assinatura 
anual ou compra individual. Os anos atuais (2013 
e posteriores) fornecem de 30 a 35 livros por ano e 
estão disponíveis para compra por ano.  Bibliotecas 
também podem obter uma concessão de toda a 
coleção de eBooks, incluindo os anos de arquivo e 
atuais, por um preço inferior. pubs.acs.org/ebooks

Advances
in Chemistry

A Chemical &Engineering News (C&EN) é uma revista 
de publicação semanal de destaque da American 
Chemical Society. Os editores e repórteres da C&EN 
estão sediados na Ásia, Europa e nos EUA, cobrindo: 
ciência e tecnologia, negócios e indústria, governo 
e política, educação e aspectos empregatícios 
relacionados à área de química. Desde de 1923, a 
C&EN atua como a fonte de notícias mais confiável e 
primária de informações sobre os desenvolvimentos 
e tecnologias mais recentes para cientistas 
mundialmente. cen.acs.org

eBOOKS
Preenchendo as lacunas entre as descobertas 
publicadas em patentes e periódicos, os 
eBooks da ACS são revisados por pares e 
contêm pesquisas essenciais pertencentes 
aos principais cientistas do mundo, incluindo 
as obras de 35 Prêmios Nobel. As séries 
oferecem mais de 33 mil capítulos em 
mais de 1.400 livros. Com capítulos e livros 
revisados por pares, os ACS eBooks são 
totalmente pesquisáveis seja por palavra-
chave, título, autor, ano de publicação ou 
patrocinador da divisão.  

O ACS Symposium Series eBooks Archive com o 
conteúdo abrangendo de 1950 a 2012, estando 
disponível mediante a assinatura anual ou compra 
individual. A coleção atual (2013 e anos posteriores) 
fornece de 30 a 35 livros por ano e esta disponível para 
a compra anual. As bibliotecas também podem obter 
uma concessão anual de uso de toda a coleção do ACS 
eBooks, incluindo os anos do arquivo e os correntes, 
por um preço mais accessível.  pubs.acs.org/ebooks

ARQUIVOS
O ACS Legacy Archives é um recurso multidisciplinar fundamental com os quais os pesquisadores de hoje 
farão as principais descobertas do amanhã. Esse banco de dados inigualável, abrangendo os periódicos mais 
citados na área da química e ciências relacionadas, atua como um catalisador para novas e importantes 
descobertas. As mentes mais brilhantes nos mais de 100 anos de química estão representadas nos 
ACS Legacy Archives, incluindo 185 Prêmios Nobel. Esse grande recurso sem precedentes permite que 
os pesquisadores usem as descobertas do passado para avançar a ciência no futuro em áreas como as 
de biologia, física, medicina, agricultura, engenharia e outras.  A utilização desse recurso continua se 
expandindo, onde mais de 9.5 milhões de artigos foram solicitados pelos usuários em 2014.    
pubs.acs.org/legacyarchives

NOTÍCIAS


