INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS1

CURSO DE FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO
MÓDULO GLOSSÁRIO COMENTADO
Confira a promoção no final da ementa:

PROMOÇÃO BLACK WEEK.
Muitos pilotos têm comprometido sua carreira por desconhecer Fraseologia de Tráfego Aéreo. Esta
matéria não tem recebido a importância devida na formação dos pilotos, resultando na formação
precária dos aeronautas brasileiros. Soma-se a isto o fato de a fraseologia contribuir
significantemente para incidentes e acidentes aeronáuticos, resultando na responsabilidade dos
pilotos pelos resultados.
Provavelmente você passou ou esteja passando por este problema e também tenha dificuldade em
encontrar uma instituição de ensino que solucione esta deficiência na formação de pilotos.
Definitivamente a falta de um curso de Fraseologia de Tráfego Aéreo é um grande problema na
formação de pilotos!
Já está comprovado que os pilotos que dominam Fraseologia de Tráfego Aéreo têm uma carreira
mais sólida e também têm alcançado êxito no teste de proficiência da ICAO. A globalização tem
feito com que pilotos recebam excelentes ofertas de emprego nos mais diversos países e conhecer e
dominar este assunto o fará voar alto em sua carreira internacional.
O Professor Kalazans com sua larga experiência como controlador de tráfego aéreo, piloto
comercial, especialista em Tráfego Aéreo Internacional (TAI) desenvolveu um curso que tem sido
elogiado pela comunidade aeronáutica ao fechar esta lacuna na atividade aérea.
O curso do professor Kalazans utiliza uma metodologia que leva os alunos a aprenderem
fraseologia de uma forma, não apenas teórica, mas também sobre as circunstâncias reais recorrentes
em situações normais, situações não rotineiras e situações de emergências.
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Professor Kalazans – Controlador de Tráfego Aéreo, Piloto Comercial, Professor Universitário de
Fraseologia de Tráfego Aéreo, Professor de Fraseologia de Tráfego Aéreo na Escola de Especialistas de
Aeronáutica, Instituto do Controle de Espaço Aéreo (ICEA) e Projeto SKYSCIENCE, especialista em
Tráfego Aéreo Internacional (TAI), autor de livros sobre Teste ICAO e Fraseologia, Estágio Operacional na
TWR, APP, ACC Nova Iorque USA, Cursou inglês na Callan School e Premier College na Inglaterra
Palestrante.

www.professorkalazans.com.br

Não permita que o desconhecimento da Fraseologia de Tráfego Aéreo venha obscurecer seu
horizonte e limite seu teto operacional de voo.

TÓPICOS













Radiotelefonia.
Fraseologia de Tráfego Aéreo aplicada ao Tráfego Aéreo Internacional2.
Análise dos acidentes que tiveram a fraseologia de tráfego aéreo como causa determinante
do sinistro.
Estudo do Manual de Fraseologia – Doc 9432.
Fraseologia conforme Documento 4444 - Procedures for Air Navigation Services –
ICAO.
Fraseologia segundo a ICA-100-12 – Regras do Ar e Serviço de Tráfego Aéreo.
Fraseologia aplicada aos órgãos de Controle (TWR, APP, ACC, AFIS)
Fraseologia aplicada ao Teste de proficiência da ICAO.3
Apresentação das últimas mudanças aplicadas à fraseologia internacional.
Comparação entre fraseologia nacional e internacional.
Diferenças entre fraseologia FAA e ICAO.
Análise dos acidentes que tiveram a fraseologia como causa do acidente: Mamonas
Assassinas - Voo 1907 X Legacy – Tenerife - Acidente em Linate - Caso Taipei - e muito
mais.

Por que fazer o curso do Prof. Kalazans?

O curso do Prof. Kalazans consiste de aulas explicativas sobre fraseologia como ela se processa
através de exemplos, áudios e filmes. Interação com os alunos baseado em conversação,
envolvendo as situações recorrentes no tráfego aéreo.
Qual o diferencial do curso do Prof. Kalazans?



Oportunidade de fazer o curso com o profissional que conhece minuciosamente as duas
áreas: Pilotagem e Controle de tráfego aéreo.
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Esta não é um curso de TAI (Tráfego Aéreo Internacional). No entanto, estuda os termos e fraseologia
aplicada ao tráfego aéreo nacional e Internacional.
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Não se trata de Curso de Proficiência da ICAO. No entanto o estudo da Fraseologia é orientada
também para o Teste de Proficiência da ICAO.

www.professorkalazans.com.br



O curso do Prof. Kalazans inova ao oferecer ampla variedade de material didático. Vídeos/
Áudios/ Artigos/Livro/ Dicionário/ Relatórios.

Um curso especial para quem é especial. Um curso que atende pontualmente suas necessidades e
interesses.
Informações:





Data: 06-12-14.
Local do curso: Aeroporto Campo de Marte – São Paulo.
Carga horária: 08 (oito) horas. Das 08:00 às 12:00 – das 13:30 às 17:30.



Para informações sobre investimento e matrícula, envie e-mail para o professor
Kalazans em: contato@professorkalazans.com.br ou ipkalazans@gmail.com

SUA ATITUDE DEFINE SUA ALTITUDE. VOE ALTO! ESTUDE COM O
PROFESSOR KALAZANS

ENSINAR PARA QUEM QUER APRENDER!

Sempre um prazer tê-los a bordo.

www.professorkalazans.com.br

INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS

PROMOÇÃO BLACK WEEK.
INVESTIMENTO:










$ 900 (novecentos reais) para pessoa jurídica.
$ 800 (oitocentos reais) para pessoa física.
$ 750 (setecentos e cinquenta reais) para membros da ABDA efetivados antes de
setembro de 2014.
$ 600 (seiscentos reais) para ex-alunos de qualquer curso ministrado pelo professor
Kalazans.
$ 550 (quinhentos e cinquenta reais) para alunos de qualquer instituição de ensino de
aviação.
$ 500 (quinhentos reais) - por pessoa - para grupos a partir de 03 (três) pessoas físicas.
$ 400 (quatrocentos reais) para controladores de tráfego aéreo.
Desconto de 10% se o pagamento for efetuado até 30-11-14 para qualquer situação
acima.
Opções de pagamentos:
o
o

À vista por depósito em conta bancária em nome do INSTITUTO PROFESSOR
KALAZANS.
Pelo Pagseguro UOL com parcelamento do próprio pagseguro UOL.

PROMOÇÃO BLACK WEEK.
Desconto de 50% por pessoa para grupos a partir de 03 (três) pessoas físicas. Ou seja,
250,00 (duzentos e cinquenta reais) para pagamentos efetuados até o dia 05-12-14. Mais a
facilidade do pagseguro UOL. Isto é, esse valor de 250 reais pode ser dividido em até 18
vezes.
IMPERDÍVEL! VAGAS LIMITADAS.
INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS: A EXELÊNCIA NO ENSINO. ENSINANDO PARA QUEM QUER
APRENDER!

Sempre um prazer tê-los a bordo.

www.professorkalazans.com.br

