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Sabrina Sedlmayer
Professora Associada III da Faculdade de Letras 
da Universidade Federal de Minas Gerais



Credenciada ao Programa 
de Pós Graduação em 
Estudos Literários 
(Pós-Lit)



Dois pós doutorados: 

2017, na UFRJ, com estágio na Universidade 
de Lisboa e na Università di Bologna, 

e outro em 2010, na Unicamp.



‘Sócia benfeitora do Real Ga-
binete Português de Leitura, 
no Rio de Janeiro,  desde 2017.



É atualmente Coordenadora do Grupo de 
Pesquisas das Humanidades do CEPE (Centro 
de Ensino, Pesquisa e Extensão) da UFMG.



Minhas pesquisas situam-se no campo da 
literatura comparada, com ênfase nas de 
língua portuguesa e na teoria das culturas de 
língua portuguesa, atuando principalmente na 
linha de pesquisas Políticas do Contemporâneo.



É autora dos seguintes livros:

Jacuba é Gambiarra 
(Editora Autêntica)

Pessoa e Borges: 
quanto a mim, eu
(Editora Vendaval)

Ao lado esquerdo do pai
(Editora UFMG)

Lavoura Arcaica: um palimpesto
(Memorial da América Latina) 

100 receiras sem leite e derivados
(Editora Gutermberg)



Diálogo com a filosofia 
(Walter Benjamin e Giorgio 
Agamben)





Organizadora, junto a outros colegas da 
UFMG e da USP, de Walter Benjamin: Rastro, 
aura e história (2012); Limiares e passagens 
em Walter Benjamin; O comum e a experiên-
cia da linguagem e Textos à flor da tela: 
relações entre cinema e literatura



Responsável e 
membro do 
núcleo de 
pesquisa SAL - 
Sobre alimentos 
e literaturas 
(2015).



Membro e vice-coordenadora do NWB 
(Núcleo Walter Benjamin), desde 2005.



Coordenadora na Faculdade de Letras da UFMG do acordo 
bilateral de intercâmbio com a Università degli Studi di Milano, 
cujo responsável italiano é o Prof. Vincenzo Russo.

Entre outros objetivos, este convênio pretende:

1 - trocar  informações entre os responsáveis por 

trabalhos de pesquisas;

2 - elaborar programas de pesquisas;

3 - promover permutas de equipamentos e material 

bibliográfico;

4-  sedimentar trocas de experiências e informações 

pedagógicas;

5- possibilitar permutas de recursos de ensino;

6-  promover intercâmbio de docentes, estudantes, 

especialistas e técnicos administrativos;

7- participar de  eventuais debates, conferências ou 

simpósios de mútuo interesse.



 Belo Horizonte

É por meio deste acordo que tenho a alegria de estar 
aqui, hoje, com vocês. Aguardo, a partir de então, 
interessados em estudar na UFMG,  em Minas Gerais, no 
Brasil, com a alegria antecipada do encontro promovido 
pelo intercâmbio acadêmico, científico e cultural.

sabrina.sedlmayer@gmail.com


