Perdemos o prof. Ruben Llobell Solé
A Fundação Gorceix perdeu hoje, 24 de agosto, um dos seus grandes amigos e
colaboradores, o prof. Ruben Solé. Ele estava conosco desde 2009, no
DEPEC/GORCEIX (Departamento de Pesquisa em Engenharia e Educação Continuada). Era
Gerente de Projetos de Pesquisa de siderurgia, mineração, pelotização, fertilizantes,
produtos pozolâmicos e coprodutos e ministrava aulas em diferentes cursos in company.

O Prof. Cristovam Paes de Oliveira, presidente executivo da Fundação Gorceix, lamenta
sua partida: “o falecimento de Ruben Solé, por COVID, nos deixa a todos pesarosos.
Vamos sentir muita falta dele. Era uma grande figura e um defensor ardoroso da
Gorceix”.

Ruben Solé graduou-se em Engenharia Química, pela Universidade Tecnológica Nacional –
Rosário, Argentina, em 1973. Detentor de vários cursos de mestrado, era também Doutor
em Química pela Universidade de Oviedo, Espanha e mestre em Administração
Organizacional pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Como acadêmico foi Professor Adjunto de Termodinâmica físico-química e Cinética
química nas Universidades Tecnologias e PUC de Rosário, Argentina; Professor Titular de
Termodinâmica, Físico-química e Mecânica dos Fluidos na PUC de Coronel Fabriciano,
Brasil, de 1976 até 1981; Professor Titular de Físico-química Metalúrgica em 1979, na
UFOP; Professor Titular de Termodinâmica, Físico-química e Mecânica dos Fluidos no MIT,
Governador Valadares, Brasil, de 1976 até 1981; Professor Convidado da UFOP no
Departamento de Metalurgia, nas cadeiras Tratamento Térmico e Projeto Siderúrgicos
desde 2014.
Trabalhou ainda na Usiminas como pesquisador, com vivência em pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos e melhora de processos, nas áreas de redução, energia,
química, laminação, meio ambiente, qualidade no centro de pesquisas de Usiminas desde
1976 até 1998, onde foi Coordenador de Pesquisa de Energia e do laboratório químico e
plantas piloto.

Na Ternium Sidor ocupou durante alguns anos o cargo Gerente de Transferência de
Tecnologia, onde desenvolveu processos de melhora contínua e propriedade intelectual das
plantas na Argentina, México e Venezuela.
A Fundação Gorceix se solidariza com a família de Ruben Solé, registrando seu
reconhecimento pela imensa contribuição e dedicação à causa da Gorceix.
A ele as homenagens de toda equipe da Fundação Gorceix.
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