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O Guia ACS de Comunicação Acadêmica é uma ferramenta que ajuda estudantes, 
pesquisadores e professores a comunicarem efetivamente suas pesquisas. Com aplicabilidade 
em diferentes disciplinas, essa nova versão do guia evolui de forma significativa, priorizando 
a aplicação de tecnologias digitais, a fim de disponibilizar recursos que ajudarão os autores a 
dominar a arte da comunicação científica em um panorama editorial altamente dinâmico. 

DESENVOLVA HABILIDADES ESSENCIAIS
Com o alto volume de informações disponíveis  
atualmente, o Guia ACS de Comunicação Científica 
torna-se uma ferramenta fundamental ao auxiliar os 
autores a desenvolverem habilidades voltadas a  uma 
comunicação mais clara e eficiente. O guia contempla 
questões concernentes não apenas à comunicação 
em revistas científicas, mas aborda todos os aspectos 
relevantes à comunicação científica, afinal, descobertas  
não comunicadas não geram impacto. 

COMPLETO
Na última década, mudanças significativas ocorreram na comunicação científica e na área editorial.  
O novo Guia ACS de Comunicação Científica 2020 está repleto de aspectos relevantes concernentes a 
esse contexto. Com temas contemporâneos, como acesso aberto e pre-prints, o guia traz informações 
especializadas e fundamentais para autores das mais diversas áreas científicas. 

EXEMPLOS
Uma ampla varidade de exemplos reais ajudarão estudantes e pesquisadores a entenderam questões 
fundamentais da comunicação científica e orientarão os autores no desenvolvimento de todos os 
aspectos de um artigo para revistas científicas, desde questões mais práticas  - como tabelas e 
referências - até questões mais complexas, como o graphical abstracts e cartas de apresentação.  
A cada ano serão acrescentados novos conteúdos e exemplos, a fim de expandir as seções já 
existentes, além da oferta de  o novos recursos, conforme a comunicação científica evolui. 
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ACS Guide to Scholarly Communication
SUMÁRIO

PARTE 1: Comunicação Científica

1.1  Diversas formas de comunicação dos  
 cientistas 

1.2  Ética na publicação científica

1.3  Comunicação de informações sobre  
 segurança 

1.4  Propriedade intelectual: direitos autorais,  
 permissões e além 

1.5  Acesso aberto e Ciência aberta 

PARTE 2: Revistas Científicas

2.1  Escrevendo sobre a sua pesquisa: 
 Práticas recomendadas 

2.2  Escolhendo uma revista científica 

2.3  Organização do seu artigo científico

2.4  Procedimentos de envio  

2.5  Revisão por pares

2.6  Procedimentos pós-envio  

2.7  Pré-publicações na área de Química  

PARTE 3: Dados na era do Google

3.1  Dados digitais na área de Química  

3.2  Compartilhamento de dados  

3.3  Estruturas químicas na era do Google  

PARTE 4: Convenções no Estilo Científico

4.1  Gráficos e multimídia

4.2  Tabelas

4.3  Referências

4.4  Convenções da Química

4.5  Estruturas químicas

4.6  Nomenclatura de compostos químicos

PARTE 5: Convenções no Estilo Editorial

5.1  Eficácia na redação e no uso de palavras

5.2  Gramática, pontuação e ortografia

5.3  Convenções no estilo geral

5.4  Números, matemática e unidades de medida
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Quatro grandes editores comandam a revisão e continuarão atualizando  
o conteúdo para trazê-lo à era moderna:

Gregory Banik 
Bio-Rad Laboratories

Prashant Kamat
Notre Dame University e  
editor-chefe da ACS da ACS Energy Letters

Grace Baysinger
The Stanford Chemistry and  
Chemical Engineering Library

Norbert Pienta
University of Georgia e editor-chefe da ACS  
para The Journal of Chemical Education 

*O conteúdo do guia está disponível 
somente em Inglês. 


