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O Grupo de Debates e Oratória é um grupo de extensão da UFRGS que tem como
objetivo primordial propiciar um ambiente para o desenvolvimento da oratória e da
argumentação. Além deste, o GDO preza por valorizar o discurso de qualidade,
valorizar o mérito individual e coletivo, promover a integração e a aproximação da
comunidade acadêmica da UFRGS com as demais universidades nacionais e
internacionais e organizar eventos e debates com respeito à diversidade de ideias e à
liberdade de expressão. As atividades desenvolvidas pelo grupo são quatro: debates,
módulos, encontros de casas e campeonatos de debates. O debate, a principal
atividade do grupo, é composto por quatro duplas, duas compondo a bancada de
defesa e duas compondo a bancada de oposição. Ele é pautado por uma moção (p.e
Esta Casa legalizaria o aborto do Brasil), que é defendida pela bancada de defesa e
tem a oposição das outras duas duplas. As posições nos debates são sorteadas 15
minutos antes de seu início, de modo que, por vezes, os debatedores têm que defender
posições contrárias às suas convicções pessoais. Já os módulos são atividades
ministradas pelos próprios membros do GDO ou por convidados e têm como objeto o
ensino teórico ou prático sobre debates, argumentação, oratória ou desenvolvimento
pessoal. Em relação aos encontros de casas, o grupo divide seus membros em 4
casas, as quais fazem reuniões próprias, geralmente com frequência quinzenal, com
objetivos de integração e desenvolvimento de seus membros. Por último, o GDO
participa de campeonatos de debates pelo Brasil, que são organizados por sociedades
de debates de outras universidades. Assim, além de promover integração na própria
universidade, o GDO promove integração com outras universidades, sempre com base
no diálogo aberto e na capacidade argumentativa, pautados na união, lealdade,
excelência e competitividade de seus membros.

