CONVOCATÓRIA
II Congresso Germano-Latinoamericano sobre a filosofia de Hegel
“Hegel e o projeto de uma Enciclopédia Filosófica”
Valparaíso, 24-26 de Outubro 2017
Casa central de la Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso
Av. Brasil N° 2950, Valparaíso, Chile
O projeto profundamente enraizado no pensamento de Hegel de desenvolver a filosofia na forma do
saber enciclopédico, se gestou por primeira vez com grande ênfase na publicação da Enciclopédia
das Ciências Filosóficas de Heidelberg, em 1817. Duzentos anos após a aparição da primeira
Enciclopédia resulta ser tal projeto, precisamente, um dos aspectos mais incompreendidos da
filosofia de Hegel. Este projeto parece ser, quando não algo completamente obsoleto, ao menos um
dos momentos menos inspiradores da herança de Hegel, parece pertencer mais ao Hegel “morto” do
que ao “vivo”.
O II. Congresso Germano-Latinoamericano sobre a filosofia de Hegel pretende introduzir-se no
sentido sistemático do pensamento enciclopédico de Hegel. Para tanto, se investigarão tanto as
origens históricas como o sentido sistemático, da autocompreensão enciclopédica da filosofia de
Hegel. Do mesmo modo deve discutir-se a Enciclopédia das Ciências Filosóficas (também em suas
edições posteriores) no que diz respeito ao seu conteúdo e também a seus respectivos problemas.
Com relação a isto serão tratados, em sua dimensão enciclopédica, a Lógica, a Filosofia da Natureza,
e a Filosofia do Espírito, o que inclui igualmente sua comparação com as posições desenvolvidas nas
restantes obras de Hegel.
O II. Congresso Germano-Latinoamericano sobre a filosofia de Hegel será realizado pela rede
Germano-Latinoamericana de investigação e Doutorado em Filosofia (FILORED), que conta com as
seguintes universidades: Fernuniversität in Hagen (Hagen), Ruhr-Universität Bochum (Bochum),
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Halle), Pontificia Universidad Católica Argentina
(Buenos Aires), Universidad Federal do Ceará (Fortaleza), Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (Porto Alegre), Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (Valparaíso), Universidad Diego Portales (Santiago de Chile) y Pontificia
Universidad Católica del Perú (Lima).
Direção Geral:

Prof. Dr. Hardy Neumann, Valparaíso
Prof. Dr. Thomas Sören Hoffmann, Hagen
Comité Organizador:

Prof. Dr. César Lambert (Valparíso), Harald Bluhm (Valparíso), Dr. Oscar Cubo Ugarte (Hagen)

Comité Acadêmico:

Agemir Bavaresco (Porto Alegre), Mariano de la Maza (Santiago), Julio de Zan (Paraná), Jorge
Aurelio Díaz (Bogotá), Ricardo Espinoza Lolas (Valparaíso), Márcia Cristina Ferreira Gonçalves (Rio
de Janeiro), Héctor Ferreiro (Buenos Aires), Luis Eduardo Gama Barbosa (Bogotá), Miguel Giusti
(Lima), José Rafael Herrera (Caracas), Heiner F. Klemme (Halle), Carlos Oliva Mendoza (Cidade do
México), Sergio Pérez Cortés (Cidade do México), Hernán Pringe (Santiago), Gonzalo Portales
(Valdivia), Jorge Armando Reyes (Cidade do México), Birgit Sandkaulen (Bochum), Konrad Utz
(Fortaleza), Martín Zubiria (Mendoza)
Conferências plenárias:

Prof. Dr. Miguel Giusti (Lima)
Prof. Dr. Thomas Sören Hoffmann (Hagen)
Prof. Dr. Hardy Neumann (Valparaíso)
Prof. Dr. Wolfgang Neuser (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Joachim Ringleben (Göttingen)
Prof. Dr. Birgit Sandkaulen (Bochum)
Prof. Dr. Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig)
Seções Temáticas:

O congresso se divide em nove seções temáticas para as quais se convida a comunidade acadêmica
internacional (quer dizer, não exclusivamente aos especialistas e investigadores da filosofia de
Hegel na América Latina e Alemanha) a apresentar comunicações em alemão, espanhol ou
português, idiomas oficiais do congresso. No caso em que o expositor não esteja em condições de
apresentar sua comunicação em um destes três idiomas, poderá fazê-lo em italiano, francês ou
inglês.
Seçã o I

Seçã o II

Seçã o III
Seçã o IV
Seçã o V

Seçã o VI

Seçã o VII

Seçã o VIII
Seçã o IX

Filosofia e saber enciclopédico antes, em e depois de Hegel
A enciclopédia de Hegel em comparação
Problemas da lógica enciclopédica

“Natureza” na Enciclopédia – Filosofia da natureza como programa enciclopédico
A filosofia do espírito subjetivo de Hegel
A filosofia enciclopédica do espírito objetivo
Arte como tema da Enciclopédia filosófica
Religião como tema da Enciclopédia filosófica
Filosofia como saber enciclopédico

Condições de apresentação das comunicações:

As comunicações que não estejam dedicadas especificamente à filosofia de Hegel deverão ter uma
referência explícita à mesma.

1. No corpo do e-mail no qual se envia a proposta de comunicação deverão estar registradas
expressamente: (a) Nome e sobrenome do solicitante, (b) título da comunicação, (c) instituição de
pertencimento e dados pessoais de contato, (d) um curriculum vitae de 300 a 500 palavras de
extensão.

2. Em um arquivo adjunto (em formato Word ou PDF) deverá ser enviado o título da comunicação
acompanhado de um resumo de seu conteúdo de 800 a 1000 palavras ( nessa quantidade não são
consideradas as palavras que possam ter ainda eventuais notas de rodapé e/ou bibliografia do
resumo). Para possibilitar sua avaliação às cegas pelos membros do Comitê Acadêmico, neste
arquivo adjunto não deverá aparecer o nome do autor.

3. As propostas de comunicação podem ser enviadas a qualquer momento até o dia 1 de Maio de
2017. A notificação sobre o resultado da avaliação da proposta será informada ao postulante antes
do dia 31 de Maio de 2017.

4. Valor da inscrição: 20.000 (Pesos Chilenos). Será pago em dinheiro em moeda local no momento
da inscrição na Mesa do Congresso.
As solicitações de postulantes da América Latina deverão ser enviadas por e-mail a:
Prof. Dr. Hardy Neumann
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Instituto de Filosofía
Avda. El Bosque N° 1290, Viña del Mar
E-mail: hardy.neumann@puvc.cl

As solicitações de postulantes do resto dos países deverão ser enviadas por e-mail a:
Dr. Oscar Cubo Ugarte
Institut für Philosophie der FernUniversität in Hagen
Universitätsstraße 33
E-Mail: oscar.cubougarte@fernuni-hagen.de

Para obter informações atualizadas sobre o
II congresso Germano-Latinoamericano sobre a Filosofia de Hegel consulte o site:
http://www.fernuni-hagen.de/filored/pt/index.shtml

