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Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Proceedings of the National Academy of Sciences, ou simplesmente PNAS, é a publicação 

oficial da Academia Nacional de Ciências (National Academy of Sciences) dos Estados Unidos. 

Com 9.674 de fator de impacto, é uma reconhecida fonte de pesquisas originais e de alto-

impacto que abrange, de forma extensa, as ciências biológicas, físicas e sociais.

PNAS tem uma cobertura ampla de assuntos, abordando temas nas seguintes áreas:

• Antropologia

• Astronomia

• Biofísica e Biologia Computacional

• Biologia Celular e do Desenvolvimento

• Biologia das Plantas

• Biologia de Sistemas

• Biologia Evolutiva

• Biologia Microbiana

• Bioquímica

• Ciência da Sustentabilidade

• Ciências Animais, Nutricionais e 

Microbianas Aplicadas

• Ciências da Computação e Informação 

• Ciências da Engenharia 

• Ciências das Plantas e do Solo 

• Ciências do Meio-Ambiente e Ecologia

• Ciências Econômicas

• Ciências Físicas Aplicadas 

• Ciências Humanas Ambientais 

• Ciências Matemáticas Aplicadas 

• Física 

• Fisiologia e Farmacologia 

• Fisiologia Médica e Metabolismo 

• Genética 

• Genética Médica, Hematologia e 

Oncologia 

• Geofísica 

• Geologia 

• Imunologia 

• Matemática 

• Neurociência Celular e Molecular 

• Neurociência de Sistemas 

• Química
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Vantagens da Versão Online

A versão online de PNAS oferece:

• Sumários das pesquisas mais recentes em Highlights from 

Early Edition.

• Alertas de email: Envios diários ou semanais das tabelas 

de conteúdo (eTOCs).

• Edições pesquisáveis em texto completo que datam a 

partir de 1915.

• Galeria de imagens de capas.

• Links a artigos citados.

• Science Sessions, programa de podcast de PNAS

• Cartas aos editores

• Pesquisa por artigos em texto completo de uma ou mais 

edições através do nome do autor, título ou palavra-

chave.

Conteúdo

PNAS é um periódico reconhecido pela publicação de artigos 

de pesquisas originais e de ponta. Além disso, sua versão online 

inclui comentários, perfis, artigos inaugurais de alto impacto, 

cartas e colóquios inspiradores.

PNAS Plus: Artigos de pesquisa disponíveis somente na versão 

online.

Feature Articles: Extensos relatórios de pesquisas, com 

enorme amplitude.

Commentaries: Comentários de especialistas sobre 

importantes pesquisas publicadas em PNAS

Special Features: coleções de trabalhos que destacam 

tópicos importantes e/ou emergentes. Incluem perspectivas 

e os artigos originais de pesquisa, organizados e editados por 

líderes na área.

Profiles: biografias curtas de membros recém eleitos da 

Academia

Inaugural Articles: artigos escritos por membros recém 

eleitos na Academia

Letters: breves comentários que contribuem à discussão de 

recentes artigos de pesquisa de PNAS

Perspectives: pontos de vista distintos em tópicos de pesquisa 

de interesse.

Reviews: debates sobre antigas e atuais descobertas no 

campo.

Colloquium Papers: artigos de pesquisa resultantes de 

colóquios patrocinados pela Academia.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.


