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Elpídio Barbosa, nascido em 1909 em Florianópolis, começou sua formação escolar no Colégio Coração de Jesus onde completou o
noensino primário em 1916.  Em 1922é aceito no Colégio Catarinense para cursar o ginásio concluindo essa etapa escolar em 1928. Após a

conclusão ginásio, Elpídio encontrou-se apto para exercer o magistério e ingressar no ensino superior. No decorrer dos anos cursou a
faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná (Curitiba – PR) e atuou no magistério na região Norte do estado de Santa Catarina.

Dedicado às atividades educacionais, o professor Elpídio ocupou cargos variados dentro de instituições de ensino e legislativas. Foi
professor, diretor de grupos escolares, deputado na Assembleia Estadual de Santa Catarina e no intervalo de 1931 e 1934 foi Inspetor

Escolar
 

Aristiliano Ramos, em 1935, enquanto interventor, convida-o para ocupar o cargo de Subdiretor técnico no Departamento de Educação do
Estado. Elpídio matricula-se na Faculdade de Direito de Santa Catarina, onde, em 1938 obtém o título de Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais. Neste cargo fica até o ano de 1940, quando no Governo de Celso Ramos é nomeado Secretário de Estado da Educação e Cultura.

 
Elpídio atuou também como professor no Colégio Coração de Jesus, e na Escola Técnica de Comércio de Santa Catarina. Foi professor na

Faculdade de Ciências Econômicas, onde exerceu a chefia do Departamento de Ciências Jurídicas. Além disso, integrou o quadro
associativo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Sua contribuição ao ensino catarinense se faz presente na estruturação da
Fundação Universidade de Santa Catarina. Com o advento da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - UDESC
fruto de estudos do Conselho Estadual de Educação, que presidia, aprovada pelo Decreto n. 2.802, de 20 de maio de 1965, implantou-a e

foi o seu primeiro dirigente e ali, estava como Reitor, ao falecer no ano de 1966.


