
 
    

            
 

ATA OFICIAL DA REUNIÃO REMOTA DO COMITÊ DE SELEÇÃO DO 

SUPERINTENDENTE DO COMITÊ ESCOLAR DE BOSTON 

 

29 de março de 2022 
 

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

remota pelo Zoom no dia 29 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; 

copresidente, Marcus McNeill; Roxi Harvey; Michael O'Neill; Carline Pignato; Gene Roundtree 

e José Valenzuela. 

 

Membros do Comitê ausentes: Jessica Tang. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

Pauta 

Atas da reunião: 22 de março de 2022 

Descrição do cargo de Superintendente de 2018 

Esboço de trabalho da descrição do cargo de Superintendente, 29 de março de 2022 

 

CHAMADA  

 

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

a chamada. A Sra. Tang estava ausente. A Sra. Harvey, o Sr. O'Neill e o Sr. Roundtree chegaram 

logo após a chamada. Todos os outros membros estiveram presentes. 

A Dra. Eddinger disse 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 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15815576
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2022%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2022%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/2018%20Superintendent%20Job%20Description.pdf
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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 instruções no idioma nativo sobre como acessar a interpretação 

simultânea ao alterar o canal no Zoom.  

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 

 

Aprovada - Na chamada, o Comitê aprovou por unanimidade a ata da reunião do Comitê de 

Seleção do Superintendente de 22 de março de 2022. 

 

COMENTÁRIOS PÚBLICOS  

 

● John Mudd, advogado, solicitou que o Comitê afirme na descrição do trabalho do 

Superintendente que a eliminação de lacunas de oportunidades e realizações é a prioridade do 

distrito. 

● Courtney Feeley Karp, mãe na Henderson Inclusion School, testemunhou sobre a 

descrição do trabalho, especificamente infraestrutura e Educação Especial. 

● Ruby Reyes, Diretora executiva da Aliança de Justiça Educacional de Boston (BEJA), 

testemunhou em favor da elaboração de uma descrição de trabalho específica para atrair 

candidatos altamente qualificados. 

 

RESUMO DA DISCUSSÃO 

 

A Dra. Eddinger forneceu uma atualização breve sobre o processo de seleção do 

Superintendente. Ela disse que a Solicitação de Propostas (RFP) para uma Empresa de seleção 

do Superintendente estava prevista para 22 de março; sete propostas foram apresentadas. A 

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

recomendação ao Comitê de Seleção em 6 de abril. Os membros da Equipe de revisão são os 

seguintes: o Diretor de Capital Humano, Al Taylor; o Sr. Valenzuela e o Sr. O'Neill. 

 

A Dra. Eddinger forneceu uma atualização breve sobre o processo de envolvimento. 

 

● O Comitê realizou uma sessão focada nos alunos na quinta-feira, 24 de março 

apresentada por Marcus McNeill e Jessica Tang. 

● Houve mais de 960 inscritos e 600 participantes frequentaram as três sessões de escuta 

realizadas até o momento. 

● Uma sessão de escuta geral foi marcada para sábado, 2 de abril, das 10h às 12h, e será 

apresentada pela Vereadora da Cidade de Boston, Julia Mejia, e a Dra. Pignato. 

 

A Dra. Eddinger mencionou o interesse do Comitê em realizar sessões adicionais de escuta no 

idioma nativo. Ela comentou que havia organizações em Boston que estavam interessadas em 

sediar suas próprias sessões. Ela disse que, à medida que o Comitê passa pelo processo de 

seleção, os membros continuarão a considerar todo o feedback do público que será usado para a 
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elaboração da descrição do trabalho, perguntas da entrevista e para ajudar a informar o trabalho 

do próximo Superintendente e do distrito.  

 

A Dra. Eddinger compartilhou o detalhamento do idioma preferido dos alunos e afirmou que a 

recomendação inicial seria realizar sessões em mandarim, vietnamita, crioulo cabo-verdiano e 

crioulo haitiano. Ela lembrou ao público que eles ainda podem assistir a qualquer uma das 

sessões de escuta e falar no idioma nativo, pois a interpretação simultânea ao vivo será oferecida 

em todos os principais idiomas em todas as sessões. 

 

Idioma Alunos Porcentagem 

Inglês 27.651 55,50% 

Espanhol 13.852 27,80% 

Mandarim 1.510 3,00% 

Vietnamita 1.443 2,90% 

Crioulo cabo-

verdiano 1.438 2,90% 

Crioulo 

haitiano 1.393 2,80% 

Outros 932 1,90% 

Português 726 1,50% 

Árabe 384 0,80% 

Somali 348 0,70% 

Francês 139 0,30% 

Total 49.816 100,00% 

 

 

A Sra. Harvey perguntou se o Comitê poderia mudar o horário de início das reuniões para as 

17h30. A Dra. Eddinger respondeu que a equipe estava tentando fazer a alteração de horário. O 

Sr. O'Neill ofereceu apoio para um horário de início posterior. Ele solicitou esclarecimentos 

sobre a diferença entre cantonês e mandarim para as sessões chinesas. O Sr. McNeill concordou 

que era uma boa ideia proporcionar às famílias mais oportunidades de acessibilidade. 

 

A Sra. Harvey perguntou sobre o prazo para a contribuição do público para a descrição do 

trabalho do Superintendente. A Dra. Eddinger revisou o cronograma proposto, que solicita que a 

descrição do trabalho seja finalizada e votada em 5 de abril na reunião do Comitê de Seleção. Ela 

disse que a descrição do trabalho e a empresa de seleção serão recomendadas na reunião do 

Comitê Escolar em 6 de abril. Ela também explicou que as perguntas da entrevista serão 

baseadas nos principais temas da descrição do trabalho para fornecer continuidade. Ela disse que 

os dados coletados até agora permanecerão relevantes e continuarão sendo usados para informar 

o trabalho do distrito. 
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Os membros revisaram um esboço da descrição do trabalho do Superintendente. O esboço foi 

feito com base na descrição do trabalho do Superintendente do processo de seleção de 2018 e 

continha atualizações sugeridas pelos copresidentes como ponto inicial para a discussão. O 

Comitê teve uma discussão importante sobre as prioridades do distrito e idiomas. Algum 

membros expressaram interesse em desacelerar o processo e perguntaram se havia outras 

oportunidades de feedback. A Sra. Lopera disse que a reunião de hoje não seria a única 

oportunidade para o Comitê se envolver na descrição do trabalho. A Dra. Eddinger incentivou os 

membros a enviar sugestões de edições a funcionária das BPS Mary Dillman.  
 

ENCERRAMENTO 

 

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

reunião às 18h05. 
 

 

Atestou: 
 

 

 

Lena Parvex  

Assistente administrativo 


