REH10 – Nota adicional

O número 10 da Revista Eletrônica Estudos Hegelianos estava praticamente no prelo quando sobrevieram alguns problemas de ordem técnica,
atrasando sua publicação por alguns meses. Em vista disso, como já se avizinhava o V Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira – SHB, o
Staff da Revista considerou melhor disponibilizar o referido número depois
do evento. Após a realização deste, algumas tarefas mais urgentes exigiram
a atenção dos membros do novo Conselho Executivo, recém empossado; o
que também fez com que a resolução dos problemas acima aludidos fosse
protelada por mais tempo. Em todo caso, publicam-se agora os materiais
anteriormente definidos, acrescidos de uma ou outra colaboração.
O V Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira realizouse em Fortaleza/CE, no Ponta Mar Hotel, entre os dias 28 de setembro e 02
de outubro de 2009. O evento discutiu o tema A Noiva do Espírito: Natureza
em Hegel e contou com a presença de renomados especialistas em Filosofia
da Natureza em geral e na Filosofia da Natureza de Hegel em especial, entre
eles: Alfredo Moraes (UFPE), Alfredo Pereira Jr. (UNESP), Anton Friedrich
Koch (Heidelberg), Christian Iber (Berlim), Diogo Falcão Ferrer (Coimbra),
. Dirk Stederoth (Kassel), Gilles Marmasse (Sorbonne, Paris), Manfredo A.
de Oliveira (Fortaleza), Marcos Lutz Müller (UNICAMP), Klaus Vieweg (Jena)
e Sebastian Rand (Atlanta). Ao fim do evento elegeu-se o novo Conselho
Executivo (CE) – Gestão 2009-2011 – da Sociedade Hegel Brasileira, a saber: Presidente: Márcia Cristina F. Gonçalves (UERJ); Vice-Presidente: Konrad Utz (UFC); Primeiro Secretário: Manuel Moreira da Silva (UNICENTRO/
PR) Segundo Secretário: Verrah Chama (UFRGS; Secretário de Publicações:
Hans Christian Klotz (UFG); Secretário de Finanças: Márcia Zebina (UFG).
Enfim, na qualidade de Editor da REH e de Secretário de Publicações
da SHB, com este número também nos despedimos de nossos leitores e de
nossos colaboradores, haja vista havermos abraçado outros desafios nas
tarefas que o Idealismo especulativo hoje nos impõe. Esperamos que o trabalho realizado nos últimos dois anos à frente desses cargos possa ter sido
de valia para a consolidação deste importante veículo que, por suas características próprias e pelos conteúdos tratados em suas páginas, se apresenta como sui generis em sua esfera. Desejamos muito sucesso e boa sorte
ao novo Editor da REH e Secretário de Publicações da SHB, o Professor Hans
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Christian Klotz; que o mesmo possa dar continuidade ao que até aqui conseguimos realizar.
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