
 
    

            
 

ATA OFICIAL DA REUNIÃO REMOTA DO COMITÊ DE SELEÇÃO DO 

COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 

22 de março de 2022 
 

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

remota pelo Zoom no dia 22 de março de 2022 às 17h. 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 de telefone: (617) 635-9014. 

 

PRESENÇA  

 

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

Harvey; Carline Pignato; Gene Roundtree; Jessica Tang; e José Valenzuela. 

 

Membros do Comitê ausentes: Copresidente Marcus McNeill; e Michael O'Neill. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

Pauta 

CHAMADA  

 

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

a chamada. O Sr. McNeill e o Sr. O'Neill estavam ausentes. A Sra. Harvey chegou logo após a 

chamada. Todos os outros membros estiveram presentes. 

O Dr. Eddinger disse que a reunião desta noite 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 serviços de 

interpretação simultânea estavam disponíveis em espanhol, crioulo haitiano, crioulo cabo-

verdiano, vietnamita, cantonês, mandarim e Língua de sinais americana (ASL). Os intérpretes se 

apresentaram e forneceram as instruções em seu idioma nativo sobre como acessar a 

interpretação simultânea ao alterar o canal no Zoom.  

 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15806181
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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COMENTÁRIOS PÚBLICOS  

 

Não houve oradores durante os comentários públicos. 

 

RESUMO DA DISCUSSÃO 

 

O Dr. Eddinger forneceu uma atualização breve sobre o processo de seleção do Superintendente. 

Ela disse que as respostas à Solicitação de Propostas (RFP) de uma Empresa para Seleção do 

Superintendente deveriam ser entregues ontem, 22 de março de 2002, às 12 horas. O prazo 

original era na sexta-feira, 18 de março; no entanto, devido as datas conflitantes em vários 

documentos disponíveis ao público, o prazo de resposta da RFP foi prorrogado. Um anexo foi 

publicado na Página do Comitê de Seleção na sexta-feira, e as empresas que apresentaram 

propostas foram notificadas. O Dr. Eddinger anunciou que sete propostas foram enviadas. A 

Equipe de Revisão da RFP analisará as propostas, entrevistará as empresas e apresentará uma 

recomendação ao Comitê de Seleção. O objetivo é que o Comitê de Seleção faça uma 

recomendação para contratar uma empresa de seleção a partir da revisão do Comitê Escolar para 

aprovação até o início de abril. A revisão inicial será realizada pelo Diretor de Capital Humano 

Al Taylor, além de por dois membros do Comitê de Seleção designados pelos copresidentes: 

José Valenzuela e Michael O'Neill. A Equipe de Revisão também será auxiliada pelo Gestor 

comercial Naveen Reddy e sua equipe, que fornecerá apoio e orientações ao projeto para garantir 

que o processo de revisão da RFP seja realizado com eficiência e em conformidade com todos os 

requisitos legais. 

 

O Dr. Eddinger forneceu uma atualização breve sobre o processo de envolvimento. 

 

• O Comitê realizou sessões remotas de escuta da comunidade nos dias 9 e 15 de março. 

• Houve mais de 650 inscritos e mais de 450 participantes estiveram presentes nas duas 

sessões. 

• Duas sessões de escuta adicionais acontecerão:  
o Uma sessão focada nos alunos na quinta-feira, 24 de março, das 18h às 20h que 

será coorganizada pelo Sr. McNeill e pela Sra. Tang. 
o Outra sessão geral de escuta no sábado, 2 de abril, das 10h às 12h coorganizada 

pela Vereadora da Cidade de Boston Julia Mejia e Dr. Pignato. 

 

Outros formatos de envolvimento 

 

• Testemunhos em vídeo e envios de textos agora estão sendo aceitos pela da página de 

seleção.  

• Na semana passada, o Comitê lançou uma pesquisa on-line que está disponível em todos 

os principais idiomas das BPS. Desde as 16h em 21 de março, mais de 300 respostas 

foram enviadas. 
 

O Comitê e a equipe coletarão e resumirão todos os comentários, procurarão temas e os 

compartilharão com a comunidade no início de abril. Essa contribuição ajudará na elaboração da 

descrição do trabalho do Superintendente e, finalmente, a definir os candidatos considerados. 

 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/438
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O Dr. Eddinger convidou os membros do Comitê a compartilhar os tópicos principais que 

ouviram nas sessões de escuta até agora, além das implicações para um perfil de liderança 

atualizado/descrição do cargo de Superintendente. 

 

● Qualidades que as famílias desejam ver no próximo Superintendente:  

○ Ouvinte 

○ Colaborador 

○ Comunicador 

○ Bilíngue 

○ Compromisso com o antirracismo, equidade e inclusão 

○ Transparente  

○ Alguém com experiência em sala de aula 

○ Experiência em um grande distrito urbano 

○ Alguém que entenda profundamente a história de Boston e seu sistema escolar 

○ Compromisso de auxiliar comunidades tradicionalmente marginalizadas 

 

● Áreas para melhoria nas BPS: 

○ Transporte 

○ Instalações 

○ Serviços de alimentação 

○ Segurança do prédio/bullying 

○ Lidar com a perda de aprendizado da pandemia 

 

A Sra. Lopera disse que na noite anterior ela participou de uma reunião de um grupo da 

comunidade em que as partes interessadas expressaram o desejo de terem mais oportunidades de 

educação técnica profissional, mais preparação para faculdade e carreira, transparência com a 

comunidade e parceria autêntica com as famílias. Ela sugeriu que o Comitê revise as 

qualificações de seleção anterior do Superintendente para identificar ideias que foram bem-

sucedidas ou formas distintas. 

 

O Dr. Eddinger incentivou os membros a revisar a correspondência enviada para a seleção do 

Superintendente por e-mail. Ela disse que o perfil de liderança fornecerá princípios orientadores 

para o desenvolvimento de perguntas a serem feitas aos candidatos. 

 

O Sr. Valenzuela incentivou o Comitê a considerar a realização de sessões adicionais de escuta 

em idioma nativo, talvez usando as salas simultâneas do Zoom. A Sra. Harvey concordou. A Sra. 

Tang falou sobre a importância de fornecer um aviso adequado às famílias. Os copresidentes 

concordaram em considerar a sugestão. Eles também incentivaram as organizações parceiras a 

realizar suas próprias sessões e compartilhar seus comentários com o Comitê usando as diversas 

opções disponíveis. 

 

A Sra. Tang se desculpou com os participantes que solicitaram o serviço de ASL, pois o 

intérprete teve uma emergência familiar e não pôde fornecer o suporte. O Dr. Eddinger observou 

que a transcrição foi habilitada e a reunião foi gravada com legendas. 
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A Sra. Harvey observou que parece haver uma falta de foco na Educação Especial na pesquisa de 

seleção do Superintendente, e adicionou que a descrição do trabalho deve destacar a importância 

da equidade na Educação Especial. O Dr. Eddinger afirmou que o perfil de liderança deve 

comunicar a Educação Especial com uma lente baseada em ativos. 

 

A Sra. Tang e a Sra. Harvey falaram sobre o cronograma ambicioso do Comitê e perguntaram se 

os planos de contingência estavam sendo feitos no caso de o Comitê não conseguir concluir sua 

tarefa até o final de junho. A Sra. Lopera disse que o Comitê Escolar está atento à necessidade de 

um plano de contingência. O Dr. Eddinger revisou o cronograma proposto do processo de 

seleção. 

 

A Sra. Tang afirmou que será importante que as entrevistas públicas dos candidatos finais 

tenham um componente sólido de envolvimento do público. Ela falou sobre sua experiência no 

último Comitê de Seleção do Superintendente, quando os interessados que não faziam parte do 

Comitê de Seleção tiveram a oportunidade de interagir diretamente com os candidatos finais. 

 

A Sra. Harvey solicitou esclarecimentos sobre a função da empresa de seleção. O Dr. Eddinger 

explicou que normalmente a empresa de seleção reúne todas as informações do público e as 

incorpora na descrição do trabalho e nas perguntas da entrevista. O Dr. Pignato incentivou o 

Comitê de Seleção a se reunir pessoalmente com os finalistas. 

 

O Dr. Eddinger recapitulou as principais conclusões da discussão do Comitê e discutiu as 

próximas etapas: detalhar o formato das primeiras rodadas de entrevistas na sessão executiva; 

esclarecer o formato das entrevistas públicas finais; e esclarecer a função da empresa de seleção. 

A Sra. Tang sugeriu que o Comitê revise o processo de seleção de Superintendente mais recente. 

A Sra. Harvey sugeriu que a empresa de seleção avaliasse os candidatos usando o feedback da 

comunidade. O Dr. Eddinger disse que o Comitê planeja se reunir remotamente todas as terças-

feiras às 17h.  
 

ENCERRAMENTO 
 

Aprovada - Em votação nominal, o Comitê aprovou por unanimidade para encerrar a reunião às 

18h. 
 

 

Atestou: 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretária executiva 


