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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.



Como criar sua conta na Plataforma da ACS? 

Antes de iniciar suas buscas,
registre-se na plataforma da
ACS para salvar suas
pesquisas, criar alertas,
administrar seu perfil etc.



Crie sua conta de forma 
rápida e fácil 

Preencha os dados da sua 
conta e clique em “Log In” 

para acessar sua área.



Iniciando suas buscas na plataforma da ACS

Digite aqui termos simples 
para iniciar sua pesquisa, 

como: autor, palavra-chave, 
DOI e título do periódico.

Aqui você pode navegar e descobrir todos 
os títulos de periódicos ACS,  tendo acesso, 

por exemplo, aos últimos fascículos 
publicados, informações sobre submissão 

de artigos etc.



Como refinar suas buscas e obter resultados mais específicos?

Aqui estão seus resultados!

Clique em “Refine Search” para refinar a busca 
e, assim, obter resultados mais específicos. 



Como refinar suas buscas e obter resultados mais específicos?

Defina  os campos de refinamento da sua busca 
e adicione os termos correspondentes nos locais 

indicados.

Filtros laterais possibilitam selecionar o tipo de 
conteúdo mais relevante.  



Como refinar suas buscas e obter resultados mais específicos? Você também pode usar 
os filtros laterais para 
limitar sua busca por 
data de publicação, 
autoria e títulos de 

periódicos específicos.

Selecione o tipo desejado e 
defina ou customize o período a 

ser contemplado na busca.

Você também por filtrar 
por artigos que 

acabaram de ser 
publicados ou que  

acabaram de ser aceitos 
para publicação.



Compreendendo os resultados da sua busca 

Opções de acesso ao texto 
completo e resumo.

Clique aqui para salvar 
sua estratégia de busca. 

Organize os resultados da 
busca por ordem de 
relevância ou data.

Clique sobre o título dos 
artigos para visualizar 

detalhes.



Métricas do artigo: visualizações, 
compartilhamento em redes sociais 

e citações.
Acesso ao artigo completo em 

PDF.

Opções para compartilhar o artigo 
em suas redes sociais, exportar para 

o gerenciador de referências ou 
ainda exportar resumos e 

referências.



Detalhamento do artigo

Clique sobre os números com 
hiperlinks para visualizar a 

referência citada.

Artigos recomendados.

Clique aqui 
para ver 

figuras do 
artigo.

Clique aqui 
para ver as 

referências do 
artigo.



Crie e receba alertas de 
Journals, artigos e 

citações.

Salve suas estratégias de 
buscas.

Edite sua conta .



• Introduction to the ACS Publications Web Platform (brightcove.net)
• Searching and Browsing in ACS Publications (brightcove.net)
• ACS Publications Article Features (brightcove.net)
• ACS Reviewer Lab: https://www.acsreviewerlab.org/
• ACS Author University: https://publish.acs.org/publish/author_university
• ACS InfoCentral: https://pubs.acs.org/page/4librarians/index.html
• ACS Author Lab:  https://connect.acspubs.org/author-lab
• ChemRxiv: https://chemrxiv.org/
• ACS on Campus: https://acsoncampus.acs.org/
• ACS Student Chapter: 

https://www.acs.org/content/acs/en/education/students/college/studentaffiliates.html
• About ACS: https://www.acs.org/content/acs/en/about.html?sc=180808_GlobalFooter_od

Links relacionados: 



OBRIGADA!
EM CASO DE DÚVIDAS

POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO:

MARCOS GRASSI
ACS PUBLICATIONS 
mgrassi@acs-i .org


