INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS
CADASTRO JURISPAER
CADASTRO NACIONAL DE AEROJURISTAS, PERITOS JUDICIAIS AERONÁUTICOS E AERONAUTAS.
Mediante a uma assinatura, os membros do JURISPAER terão direito, sem nenhum custo
adicional, aos seguintes cursos e benefícios:
Público alvo: Pilotos, controladores de tráfego aéreo; professores de Direito Aeronáutico; DOV; alunos do
Curso de Ciência Aeronáuticas e afins; promotores; juízes, advogados, comissários de bordo, mecânicos,
engenheiros de voo e demais profissionais da comunidade aeronáutica e da comunidade jurídica.

CURSOS PRESENCIAIS




















Como escrever um artigo.
Como escrever e publicar livros.
Como preencher e divulgar currículo.
Como preparar e ministrar um curso EAD.
Como dar entrevista para a mídia televisiva.
Curso de como preparar e participar de um debate.
Curso de análise jurídica dos acidentes mais recentes.
Como preparar e apresentar palestras (Módulo teórico).
Curso de Fundamentos do Teste ICAO. (COMO PASSAR NO TESTE ICAO).
Curso de Fraseologia de Tráfego Aéreo Módulo I (Glossário comentado).
Curso de Fraseologia de Tráfego Aéreo Módulo II (Princípios da Fraseologia).
Curso prático sobre Infração de Tráfego Aéreo (elaboração de defesa e recurso).
Como preparar e apresentar um TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - (Módulo Teórico).
Dada uma perícia judicial, identificar um falso silogismo e falácia e técnicas para contornálas.
Curso de atualização de novas leis, normas e jurisprudências relacionadas à atividade
aérea.
Curso sobre a infraestrutura aeronáutica (INFRAERO, DECEA, ANAC, SECRETARIA DE
AVIAÇÃO CIVIL) e a responsabilidade jurídica de cada órgão.
Comunicação e as armas da comunicação, da argumentação, valendo-se das técnicas de
persuasão e indução, dedução e os casos de acidentes aeronáuticos em que essas técnicas
foram utilizadas.
Curso de Direito Aeronáutico para professores de Direito Aeronáutico com a finalidade de
divulgação e padronização do ensino nas escolas de aviação e universidades.

OBS1: Além dos cursos anteriores, descontos especiais nos seguintes cursos presenciais:



PERITO JUDICIAL AERONÁUTICO.
INVESTIGAÇÃO JURÍDICA DE ACIDENTES AERONÁUTICOS.

OBS2: Os Controladores de Tráfego Aéreo que se envolverem em ACIDENTE

AERONÁUTICO, terá direito a ASSISTÊNCIA JURÍDICA em se tratando de responsabilidade
judicial.
OBS3: Defesa e recurso de infração de tráfego aéreo para pilotos.
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VANTAGENS E BENEFÍCIOS DOS MEMBROS DO JURISPAER
AMPLA DIVULGAÇÃO DO NOME E TRABALHO DO MEMBRO JURISPAER ATRAVÉS DOS SEGUITES
INSTRUMENTOS:













Ampla divulgação do nome e trabalho do currículo em sites.
Publicação de artigos em revistas e sites renomados da aviação.
Direito gratuitamente a todo livro de autoria do professor Kalazans.
Todo apoio e assessoria para publicação e divulgação de livros pela Editora Bianch.
Promoção e divulgação de artigos dos membros do JURISPAER em revistas e sites.
Entrevistas com o membro em vídeos e divulgado pelos mais renomados sites da aviação.
Divulgação do nome do membro em toda a mídia televisiva para fins de entrevistas e
emissão de pareceres.
Promoção e divulgação do currículo para toda a comunidade jurídica (Fóruns, escritórios
de advocacia, empresas aérea etc).
Com a finalidade de divulgar o nome e trabalho, os membros serão convidados a
participarem de simpósios e palestras em universidades e instituição de ensino e da
aviação.
Indicação para parceria e cadastro em escritório de PERITOS JUDICIAIS AERONÁUTICO
para consultoria em sua área de atuação.

CADASTRE-SE
JÁ.
Envie
kalazansdaniel@gmail.com

e-mail

para

contato@professorkalazans.com.br

ou

SUA ATITUDE DEFINE SUA ALTITUDE. VOE ALTO! ESTUDE COM O PROFESSOR KALAZANS.
ENSINAR PARA QUEM QUER APRENDER.
A EXCELÊNCIA NO ENSINO.

Sempre um prazer tê-los a bordo.
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