
 
   

 

ATA OFICIAL DA REUNIÃO REMOTA DO COMITÊ DE SELEÇÃO DO 

SUPERINTENDENTE DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 

3 de maio de 2022 
 

O Comitê de Seleção do Superintendente do Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião 

remota pelo Zoom no dia 3 de maio de 2022 às 17h30. Para obter mais informações sobre 

qualquer um dos itens listados abaixo, acesse o site: www.bostonpublicschools.org/supt-search, 

envie um e-mail para: superintendentsearch@bostonpublicschools.org ou ligue para o 

Departamento do Comitê Escolar de Boston pelo número telefone: (617) 635-9014. 

 

PRESENÇA  

 

Membros do Comitê presentes: Copresidente Pam Eddinger; Roxi Harvey; Michael O'Neill; 

Carline Pignato; Jessica Tang; e José Valenzuela. 

 

Membro do Comitê ausentes: Copresidente Lorena Lopera; Copresidente Marcus McNeill; e 

Gene Roundtree. 

 

DOCUMENTOS  

Pauta 

Ata da reunião: 26 de abril de 2022 

 

CHAMADA  

 

A copresidente Pam Eddinger iniciou a reunião e deu as boas-vindas a todos. A Sra. Sullivan fez 

a chamada. A Sra. Loopera, o Sr. McNeill, e o Sr. Roundtree estavam ausentes. Todos os outros 

membros estavam presentes. 
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A Dra. Eddinger anunciou que a reunião estava sendo transmitida ao vivo pelo Zoom. Uma 

gravação em vídeo da reunião será retransmitida na Boston City TV e postada na página do 

Comitê de Seleção: bostonpublicschools.org/supt-search. Ela anunciou que os serviços de 

interpretação simultânea estavam disponíveis em espanhol. O intérprete de espanhol forneceu as 

instruções no idioma nativo sobre como acessar a interpretação simultânea ao alterar o canal no 

Zoom.  

 

APROVAÇÃO DA ATA D REUNIÃO 

 

Aprovado - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade a ata da reunião do Comitê 

de Seleção do Superintendente de 26 de abril de 2022. 

 

COMENTÁRIOS PÚBLICOS  

 

Nenhum. 
 

RESUMO DA DISCUSSÃO 

 

Atualização de envolvimento - a Dra. Eddinger forneceu uma atualização breve sobre o processo 

de seleção do Superintendente.  

 

Na semana passada, o Comitê de Seleção realizou várias sessões adicionais com partes 

interessadas que foram organizadas e lideradas por vários grupos de partes interessadas. A Dra. 

Eddinger agradeceu aos parceiros que organizaram essas sessões, além dos membros do Comitê 

que reservaram um tempo para estarem presentes.  

 

Esta semana e na próxima, o Comitê de Seleção, em parceria com o Gabinete Municipal, 

realizará sessões de escuta adicionais em cinco outros idiomas das BPS. As sessões são abertas 

ao público e terão interpretação ao vivo. Os links do Zoom para as sessões de escuta adicionais 

em outros idiomas foram postados no Site da Cidade de Boston e no site do Comitê de Seleção: 

bostonpublicschools.org/supt-search 

 

● 2 de maio (crioulo cabo-verdiano)  
● 3 de maio (vietnamita)  
● 4 de maio, das 15h às 16h (Mandarim)  
● 10 de maio, das 15h às 16h (crioulo haitiano) 
● 12 de maio, das 15h às 16h (cantonês)  

A Dra. Eddinger incentivou os grupos que desejam compartilhar feedback a organizar sua 

própria sessão de escuta e enviar um memorando resumido para o e-mail oficial do Comitê de 

Seleção ou convidar membros do Comitê de Seleção para participar. Testemunhos em vídeo e 

envios de texto ainda estão sendo aceitos pela página de seleção: bostonpublicschools.org/supt-

search e por e-mail: superintendentsearch@bostonpublicschools.org. A Dra. Eddinger incentivou 

o feedback contínuo da comunidade. O feedback ajudará o Comitê a elaborar as perguntas da 
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entrevista e os elementos para a seleção de candidatos, além de fornecer orientação para o novo 

Superintendente. 

 

A Sra. Tang e a Sra. Harvey expressaram preocupação com a baixa participação nas sessões de 

escuta de idiomas específicos. Eles recomendaram várias estratégias de divulgação, como 

publicidade direcionada, telefonemas e parcerias com organizações comunitárias e famílias. A 

Sra. Harvey disse que os facilitadores da sessão devem conduzir a sessão no idioma nativo. A 

Sra. Sullivan concordou em fala com a Diretora executiva de Relações governamentais, Annie 

Qin, que está coordenando as sessões, para obter mais informações. 

 

A Sra. Harvey sugeriu solicitar a opinião de jovens envolvidos no tribunal sobre a seleção do 

Superintendente. O Sr. O'Neill concordou, observando uma colaboração existente entre a 

educação alternativa das BPS, o Centro de Reenvolvimento, a Rede de Serviços à Juventude de 

Boston e Sheriff Thompkins. A Dra. Eddinger recomendou que a solicitação de sugestões de 

jovens envolvidos no tribunal seja parte do esforço maior do Comitê para fortalecer a voz dos 

alunos. 

 

ADIAR PARA A SESSÃO EXECUTIVA 

 

Aprovado - Às 17h55, o Comitê por unanimidade aprovou uma moção, por votação nominal, 

para adiar para a sessão executiva para considerar ou entrevistar candidatos ao cargo ou 

nomeação por um comitê de análise preliminar. A Dra. Eddinger anunciou que realizar esta 

discussão em uma reunião aberta poderia ser prejudicial na obtenção de candidatos qualificados. 

Ela afirmou que o Comitê não retornaria à sessão pública. 

 

Atestou: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretária executiva  

 
 


