
 

 

 ACTO DE GRADUACIÓN DE ALUMNADO DO IV CICLO UNIVERSITARIO DA USC 
 
O día 1 de xuño, en Lugo, na “Casa do Saber”, celebrouse o acto de Graduación do alumnado de 
IV Ciclo correspondente á promoción de 2015/2019 integrada por o alumnado da USC do Campus 
de Santiago e do Campus de Lugo. 
 
A  apertura de dito acto estivo a cargo de Dna. Mª Celia Besteiro Rodríguez, Vicerreitora de 
Organización Académica, seguida dunha actuación do coro  de Lugo “Amigos do Camiño”. 
En representación dos graduados, Dna. Mª Dolores Díaz Chao, transmitiu o que representa este 
ciclo para as persoas que, voluntariamente, acoden de novo á Universidade e os beneficios, tanto 
emocionais como doutro tipo, que aporta para o grupo de idade dos maiores de 50 anos. 
 
Actuou como “Padriño” da promoción o  profesor D. Emilio Carral Vilariño quen, non seu discurso 
argumentario, destacou a curiosidade, 
participación e disfrute das persoas que asisten 
ao Ciclo, e a da facilidade para impartir, por 
parte do profesorado, as ensinanzas 
programadas porque xa contan coa motivación 
clara dos asistentes. 
Fixo tamén referencia ós cambios sufridos na 
sociedade respecto das persoas xubiladas; 
ahora non se consideran vellos, senón que son 
persoas que viven, aprenden e disfrutan das 
posibilidades para seguir enriquecendo a súa 
curiosidade e ,por tanto, a súa vida. 
 
De seguido, A Directora do IV Ciclo, Dna. Esther Olveira Olveira achegou a avaliación dos 
obxectivos fixados, acadados e, ampliación para vindeiros cursos, expresando a satisfacción 
experimentada por todo isto, así como os propósitos de seguir mellorando. 
 
Despois da imposición de enseñas ó alumnado graduado, tomaron a palabra diferentes 
autoridades: Dna. Cristina Abades Martínez, Xefa Territorial de Lugo da Consellería de Política 
Social, Dna. Ana González Abelleira, Concelleira de Benestar Social, Igualdade e Inclusión. Ambas 
louvaron o lavor social, de integración, ampliación da curiosidade e ilusión que supón a existencia 
da Universidade para Maiores de 50 anos. 
 
O Acto rematou coa clausura por parte da Vecerreitora de Organización Académica e a 
interpretación, xunto co Coro “Amigos do Camiño”, do Himno Gaudemus Igitur, as fotos  de 
grupo para a memoria, e un xantar de confraternidade nun restaurante da cidade de Lugo. 
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