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.

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
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