
 
   

 

ATAS OFICIAIS DA REUNIÃO REMOTA DO COMITÊ DE BUSCA POR 

SUPERINTENDENTE DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 

31 de maio de 2022 
 

O Comitê de Busca por Superintendente do Comitê Escolar de Boston realizou uma reunião 

remota no Zoom no dia terça-feira, 31 de maio de 2022 às 17h30. Para mais informações sobre 

os itens abaixo, acesse www.bostonpublicschools.org/supt-search, envie e-mail para 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org ou ligue para o Gabinete do Comitê Escolar de 

Boston em (617) 635-9014. 

 

PRESENÇA  

 

Membros do Comitê presentes: Copresidente Pam Eddinger; Copresidente Lorena Lopera; 

Copresidente Marcus McNeill; Gene Roundtree; Michael O'Neill; Carline Pignato; e Jose 

Valenzuela.  

 

Membros do Comitê ausentes: Roxi Harvey; e Jessica Tang (ambos se juntaram à sessão 

executiva em andamento).  

 

DOCUMENTOS  

Pauta 

Atas da reunião: 18 de maio de 2022 

 

ABERTURA  

 

A Copresidente Pam Eddinger iniciou a reunião e agradeceu à presença de todos. A Sra. Sullivan 

fez a chamada. A Copresidente Lorena Lopera e o Sr. O'Neill estavam ausentes durante a 

chamada, mas juntaram-se à reunião pouco depois. Roxi Harvey e Jessica Tang estavam ausentes 

(mas se juntaram à sessão executiva em andamento). Todos os outros membros estavam 

presentes. 
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A Dra. Eddinger anunciou que a reunião estava sendo transmitida ao vivo no Zoom. Uma 

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

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

simultânea estavam disponíveis em espanhol. O intérprete de espanhol deu instruções sobre 

como acessar a tradução simultânea ao alterar o canal do Zoom.  

 

APROVAÇÃO DE ATAS DA REUNIÃO 

 

Aprovado – Nominalmente, o Comitê aprovou por unanimidade a ata da reunião do Comitê de 

Busca por Superintendente do dia quarta-feira, 18 de maio de 2022, conforme apresentada. 

 

COMENTÁRIOS DO PÚBLICO GERAL  

 

Nenhum. 

 

RESUMO DA DISCUSSÃO 

 

Atualização de engajamento – A Dra. Eddinger forneceu uma breve atualização sobre o 

processo de Busca por Superintendente. No dia 18 de maio, o Comitê se reuniu pessoalmente em 

sessão executiva para analisar as solicitações atuais. Foram 34 candidatos. O Comitê selecionou 

um subconjunto do grupo de candidatos para entrevistar virtualmente na sessão executiva 

amanhã, nos dias 1 e 2 de junho. As características do subconjunto atendem ao nosso perfil 

executivo para a superintendência. O grupo é diversificado e equilibrado em gênero e raça/etnia. 

O grupo inclui aqueles com experiência como Superintendente, líderes executivos e candidatos 

com conhecimento local e perspectivas nacionais.  

 

A Dra. Eddinger observou que o Condado de Orange (FL) e Dallas (TX), ambos grandes 

distritos em busca por Superintendente, têm respectivos grupos de candidatos de 15 e 

12, respectivamente. A tendência é de menos aplicações em grandes distritos a nível 

nacional. 

 

Depois que essa primeira rodada de entrevistas for realizada remotamente, o Comitê 

restringirá ainda mais o grupo para uma segunda rodada de entrevistas que será realizada 

pessoalmente, em sessão executiva, nos dias 7 e 8 de junho. O Comitê identificará os 

finalistas desta rodada de entrevistas para recomendar ao Comitê Escolar. O encargo do 

Comitê de Busca será cumprido assim que os finalistas forem recomendados. Em 

meados de junho, o Comitê Escolar realizará entrevistas públicas com os finalistas. No 

final de junho, o Comitê Escolar votará em uma seleção final. 

 

Em parceria com o Gabinete do Prefeito, os membros do Comitê de Busca participaram de 

sessões adicionais audiência em pequenos grupos em cinco outras línguas nativas das BPS 

(crioulo haitiano – data a definir (TBD), cantonês, crioulo cabo-verdiano, vietnamita e 

mandarim). O Comitê de Busca continua incentivando os grupos que desejam compartilhar 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search


Reunião Remota do Comitê de Busca por Superintendente  

Zoom 
 

31 de maio de 2022 

 

 

3 

feedback a organizar a sua própria sessão de audiência e enviar um memorando resumindo para 

o e-mail oficial do Comitê de Busca ou convidar membros do Comitê de Busca que estejam 

disponíveis para participar e ouvir. Envios de texto e testemunhos em vídeo ainda estão sendo 

aceitos pela página de busca: bostonpublicschools.org/supt-search. E-mail: 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org 

 

ADICIONAR À SESSÃO EXECUTIVA 

 

Aprovado – Às 17h40, o Comitê aprovou por unanimidade uma moção, nominalmente, para 

adiar a sessão executiva para considerar ou entrevistar candidatos a emprego ou indicação por 

um comitê de triagem preliminar. A Dra. Eddinger anunciou que realizar esta discussão em uma 

reunião aberta poderia ter um efeito prejudicial na obtenção de candidatos qualificados. Ela disse 

que o Comitê não retornará à sessão pública. 

 

Testemunha: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretária executiva  
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