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O grupo PET (Programa de Educação Tutorial) Zootecnia contribui em diversas áreas desde a 

formação dos petianos, comunidade acadêmica, sociedade e ações culturais e sociais. Para 

isso existem diversas atividades que visam ampliar o conhecimento e contribuir para o 

aprimoramento profissional tanto de seus integrantes e daqueles que não integram o grupo. 

Essa contribuição se dá por meio de várias práticas, dentre elas os debates, que tem o intuito 

de despertar reflexões e indagações em seus participantes, além de promover o progresso 

argumentativo. Os debates ocorrem mensalmente e aborda temáticas atuais e de relevância 

social, econômica e educacional. O responsável pela atividade seleciona de dois a cinco temas 

e disponibiliza-os para votação no grupo. Após a escolha, é distribuído um material de apoio 

para que os petianos e todos que tiverem interesse  tenham embasamento e senso crítico 

durante a discussão.  O debate reúne pessoas que tem experiências, origens e realidades 

diversas, que ao expor seus pontos de vista, ajudam a perceber o que há dentro da visão do 

outro, viabilizando a empatia. Esse processo deve ser valorizado em qualquer situação, visto 

que a discussão saudável de ideias, questionando posições e propondo soluções, é o modo 

mais civilizado para que a sociedade se desenvolva, buscando o aperfeiçoamento em todos os 

campos. Cabe então ao grupo, ouvir, estudar e avaliar diferentes opiniões, diversos pontos de 

vista e perspectivas distintas, uma vez que o debate resulta numa fonte de informações 

valiosas para os participantes e ouvintes. Em suma, o debate se faz um exercício essencial 

para o crescimento pessoal e profissional.  É um método que cada indivíduo pode e deve 

praticar, de modo a incrementar a troca de ideias, trazendo soluções, lançando desafios e 

incitando o progresso. Proporcionando, de modo geral e individual, o desenvolvimento do 

senso crítico, para discutir sobre temas pertinentes não somente no campo acadêmico, mas 

também no campo social e intelectual, sobre questões que exigem preparo argumentativo e 

oratório. 
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