
 

 

 
   

            
 

ATAS OFICIAIS DA REUNIÃO REMOTA DO COMITÊ DE PESQUISA 

DO SUPERINTENDENTE - COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 

5 de abril de 2022 
 

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

remota no Zoom, em 5 de abril de 2022, às 17h. Para mais informações sobre os itens abaixo, 

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

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

Boston em (617) 635-9014. 

 

PRESENÇA  

 

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

Harvey; Michael O’Neill; Carline Pignato; Gene Roundtree; e Jose Valenzuela. 

 

Membros do Comitê ausentes: Copresidente Marcus McNeill; e Jessica Tang. 

 

DOCUMENTOS  

 

Pauta 

Ata da reunião: terça-feira, 29 de março de 2022 

Recomendação de Adjudicação EV00010326 para Serviços de Consultoria de Pesquisa 

Executiva para o  cargo de Superintendente para as Escolas Públicas de Boston 

 

Descrição do trabalho do superintendente: Características desejadas para o Superintendente 

Escolar das Escolas Públicas de Boston, 5 de abril, 2022 

 

 

ABERTURA  

 

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

fez a chamada. O Sr. McNeill e a Sra. Tang estavam ausentes. Todos os outros membros estavam 

presentes. 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15816071
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2029%202022%20%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2029%202022%20%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf


Reunião Remota do Comitê de Pesquisa de Superintendente  

Zoom 
 

terça-feira, 5 de abril de 2022 

 

 

2 

 

A reunião está 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 Pesquisa: 

bostonpublicschools.org/supt-search. Ela anunciou que os serviços de interpretação simultânea 

estavam disponíveis em espanhol, crioulo haitiano, cabo-verdiano, vietnamita, cantonês, 

mandarim, árabe e língua de sinais americana (ASL). Os intérpretes se apresentaram e deram 

instruções em sua língua nativa sobre como acessar a interpretação simultânea mudando o canal 

do Zoom.  

 

APROVAÇÃO DE ATAS DE REUNIÃO 

 

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

Pesquisa de Superintendente de 29 de março de 2022. 

 

COMENTÁRIO DO PÚBLICO GERAL  

 

● Carline Pignato leu um texto em nome da Força-Tarefa de Lacunas de Desempenho e 

Oportunidade, na qual ela atua como membro, incentivando o Comitê a incluir o idioma na 

descrição do cargo, priorizando a eliminação de lacunas de desempenho e oportunidade 

enfrentadas por estudantes de cor, aprendizes de língua inglesa, estudantes com deficiências e 

estudantes de baixo nível socioeconômico.  

● John Mudd, defensor e membro da Força-Tarefa de Aprendizes de Língua Inglesa, 

incentivou o Comitê a incorporar o idioma, priorizando a importância da instrução no idioma 

nativo na descrição do cargo. 

● Roseann Tung, defensora e membro da Força-Tarefa de Aprendizes de Língua Inglesa, 

incentivou o Comitê a incorporar o idioma, priorizando a importância da instrução no idioma 

nativo na descrição do cargo. 

 

RESUMO DA DISCUSSÃO 

 

Dr. Eddinger apresentou ao Comitê uma breve atualização do processo de pesquisa de 

superintendente: 

 

● O Comitê realizou quatro sessões de audição comunitária remotas em março e abril, 

registrando 1300 inscrições e mais de 770 participantes nas quatro sessões. 

● Os Copresidentes estão trabalhando junto aos funcionários para explorar a possibilidade 

de realização de sessões adicionais, em colaboração com grupos comunitários e criação de mais 

oportunidades para diálogos em idioma nativo. Os membros serão convidados para ouvir 

conforme o cronograma permitir. 

● Envios de texto e testemunhos em vídeo agora são aceitos por meio da página na Web do 

Comitê de Pesquisa https://www.bostonpublicschools.org/supt-search. 

● Até 12h de hoje, 464 respostas foram enviadas para a pesquisa online, traduzidas nos 

principais idiomas da BPS. A pesquisa encerrará em 15 de abril de 2022.  

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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A Sra. Harvey pediu que os testemunhos textuais e de vídeo sejam compartilhados com o 

Comitê. Ela perguntou quando e como a opinião da comunidade será resumida e compartilhada 

com o Comitê. A Dra. Eddinger afirmou que o Comitê precisará decidir como melhor sintetizar 

todas as opiniões, que estão sendo enviadas em vários formulários. Ela sugeriu que o Comitê 

possa pedir à empresa de recrutamento para que auxilie neste processo. 

 

O Sr. Valenzuela compartilhou uma breve atualização sobre o processo de avaliação de 

Apresentação de Propostas (RFP) para a seleção de uma empresa de recrutamento executivo para 

auxiliar na pesquisa de superintendente. O Sr. Valenzuela participou do comitê de avaliação 

junto com o Sr. O’Neill e Al Taylor, Diretor de Recursos Humanos da BPS. Naveen Reddy, 

Administrador da BPS, ofereceu suporte técnico. Três das sete propostas enviadas foram 

consideradas altamente vantajosas pelo comitê. Após entrevistas e análises técnicas, o comitê de 

avaliação selecionou por unanimidade a Consultoria One-Fourth Consulting LLC/JG para 

recomendação ao Comitê Escolar para aprovação. A Dra. Eddinger esclareceu que o Comitê 

Escolar votará para escolha da empresa de recrutamento executivo na reunião de 6 de abril. A 

Sra. Harvey perguntou se o preço era um fator para a decisão. O Sr. Valenzuela e o Sr. O’Neill 

afirmaram que a equipe de análise determinou que a oferta da JG Consultoria era a mais 

vantajosa, com base na proposta e apresentação. A análise financeira que se seguiu afirmou a 

recomendação unânime. O Sr. O’Neill agradeceu ao Sr. Reddy pelo suporte ao processo de RFP.  

 

A Dra. Eddinger relembrou brevemente o processo, até o momento, de atualização da descrição 

do cargo do superintendente. O Comitê de Pesquisa primeiramente revisou a descrição do cargo 

do processo de pesquisa de superintendente de 2018, antes de fazer revisões com base na opinião 

do Comitê e da comunidade. Ela agradeceu aos membros pelo envio de sugestões adicionais 

individualmente aos funcionários na última semana. Ela convidou os funcionários a 

compartilharem a tela da última versão da descrição do cargo e convidou os membros a 

opinarem. O Comitê se engajou em uma ampla discussão sobre a atualização do quesito idioma 

na descrição do cargo. 

 

As principais atualizações incluem: 

● Maior ênfase na evolução da equidade, eliminação de lacunas de oportunidade e 

desempenho, atendimento às necessidades de aprendizes multilíngues e estudantes com 

deficiência, e obtenção de um registro comprobatório de resultados robustos para todos os 

estudantes 

● Um foco no engajamento comunitário e familiar autêntico ancorado na transparência das 

comunicações 

● Destaque a tópicos específicos expostos nas sessões de audição pública, como: 

recuperação da pandemia de COVID-19; serviços de transporte confiáveis e viáveis do ponto de 

vista fiscal; planejamento de instalações para expandir o acesso à qualidade; diversidade de 

funcionários; ambientes escolares seguros e acolhedores; e instrução de literacia equitativa 

● Listagem de Experiências Preferíveis, como experiência servindo como líder distrital 

para um distrito comparável; experiência em parceria com a comunidade durante a pandemia de 

COVID-19; familiaridade com a área de Boston; e multilingualismo com preferência para 

fluência em um ou mais dos 9 principais idiomas do Distrito 

 



Reunião Remota do Comitê de Pesquisa de Superintendente  

Zoom 
 

terça-feira, 5 de abril de 2022 

 

 

4 

A Dra. Eddinger afirmou que o Comitê pareceu ter atingido um consenso. Ela convidou os 

membros a confirmar o consenso com um voto, com a compreensão de que o Comitê Escolar 

e/ou a empresa de recrutamento pode optar por fazer edições sutis para aprimorar o documento 

antes de sua divulgação e ampla circulação.  

 

 

Aprovado -  Nominalmente, o Comitê de Pesquisa de Superintendente aprovou por unanimidade 

a descrição do cargo do superintendente conforme apresentado, para recomendação à aprovação 

do Comitê Escolar de Boston. 

 

A Sra. Lopera reafirmou que o trabalho de engajamento do Comitê não se encerra com a criação 

da descrição do cargo. As opiniões recebidas continuarão a informar as questões de entrevistas 

aos candidatos, e continuarão a informar como o distrito pode abordar alguns dos desafios atuais, 

mesmo antes da escolha do novo superintendente. Ela afirmou que o Comitê agradece às 

opiniões e ao feedback contínuo da comunidade. 
 

ENCERRAMENTO 

 

Aprovado - Nominalmente, o Comitê aprovou por unanimidade uma proposta para encerrar a 

reunião às 18h58. 
 

 

Testemunha: 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretária executiva  

 


