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Devido a uma grande lacuna no que se refere ao Direito Aeronáutico e atividade aérea e,
principalmente, à investigação jurídica de acidentes aeronáuticos, o professor Kalazans
ministra um curso valendo-se de conhecimento ligados à atividade aérea e à ciência jurídica
que abrange a Investigação Técnica e a Investigação Jurídica, satisfazendo a necessidade das
duas áreas. Seja você pertencente à comunidade jurídica ou à comunidade aeronáutica, faça
parte dessa elite de peritos e garanta uma segunda atividade e uma segunda fonte de renda.
MÓDULO I – INVESTIGAÇÃO JURÍDICA DE ACIDENTES AERONÁUTICOS.
Este módulo é pré-requesito para o módulo II. Baseado em aulas teóricas e estudos de casos
reais nacionais e internacionais de acidentes aéreos que tiveram interessantes repercussões na
responsabilidade jurídica.
O módulo I, além de preparar o profissional para Perito Judicial Aeronáutico, também capacita
para atuar em processos judiciais, defesas de infração de tráfego aéreo, apuração de
responsabilidade jurídica (civil, administrativa, penal e trabalhista), seguros aeronáuticos,
prevenção de acidentes aéreos, assistente técnico de defesa, assistente técnico de acusação,
assistente técnico do juiz, consultoria para escritório de advocacia e empresas aéreas.
OBS: Não há pré-requisito para realização desse curso.
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Bacharel em Direito; Pós-graduado em nível de Especialização em Direito Aeronáutico; Controlador de Tráfego Aéreo; Piloto
Comercial; Especialista em Investigação de Acidentes Aeronáuticos; Presidente da Academia Brasileira de Direito Aeronáutico
(ABDA); Diretor do Departamento de Ensino e do Departamento de Investigação da ABDA; Membro da Comissão de Direito
Aeronáutico da OAB-SP e da OAB-BH, Escritor de livros de Direito Aeronáutico e Acidentes Aeronáuticos; Professor de Direito
Aeronáutico aplicado a Acidentes Aéreos, na Universidade Federal do ABC (UFABC), Professor e Mentor do Curso de Perito Judicial
Aeronáutico, Palestrante; Membro do Conselho Editorial da Editora Bianch, Perito Judicial Aeronáutico.
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MÓDULO II – PERITO JUDICIAL AERONÁUTICO.
Este módulo é composto de elaboração de pareceres e laudos para os profissionais que se
interessem em atuar como PERITO JUDICAL AERONÁUTICO.
PÚBLICO ALVO: pilotos, controladores de tráfego aéreo, DOV, mecânicos, advogados,
promotores, juízes, delegados, peritos criminais, profissionais da área do seguro aeronáutico,
comissários de voo, engenheiro aeronáutico, profissionais da medicina aeroespacial,
executivos de empresas aéreas e demais profissionais da comunidade aeronáutica e
comunidade jurídica.
OBS: Não há pré-requisito para a realização desse curso. Porém, se o profissional pretender
atuar como PERITO JUDICIAL AERONÁUTICO há exigência de nível superior.
Devido a grande procura, o professor Kalazans está fazendo o cadastro dos interessados.
Cadastre-se para obter informações sobre ementa do curso, carga horária e investimento em
kalazansdaniel@gmail.com ou contato@professorkalazans.com.br

OBSERVAÇÕES E PERGUNTAS MAIS COMUNS:
OPÇÕES DE CURSOS





EAD (Ensino à Distância).
IN COMPANY.
PRESENCIAL (SÃO PAULO – CAPITAL). Descontos especiais para grupos a partir de 03
(três) pessoas na forma presencial.
Envie
e-mail
indicando
sua
opção:
kalazansdaniel@gmail.com
ou
contato@professorkalazans.com.br

VANTAGENS E BENEFÍCIOS











Horário flexível.
Pode ser aposentado.
Pode ser recém-formado.
Não precisa ser concursado.
Pode ser profissional liberal.
Pode ser funcionário de empresas.
Não precisa ser formado em Direito.
Segunda atividade garantindo uma segunda e atraente fonte de renda.
Descubra a sensação e o reconhecimento de uma atividade nobre e incomum.
Uma vez que é o único curso do gênero, você pode se valer desse ineditismo e se tornar um
profissional ímpar em sua área de atuação.
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É NECESSÁRIO FAZER O CURSO DE PERITO JUDICIAL AERONÁUTICO?
Perícia Judicial não é uma profissão e sim uma atividade, dessa forma não se torna obrigatória a
realização de um curso. No entanto, na prática é inviável um profissional da atividade aérea se sustentar
como perito desconhecendo técnicas de perícia e matéria relativa ao Direito. Imprescindível notório
saber na atividade aérea, a fim de se alcançar o sucesso.

INVESTIGADOR DE ACIDENTE AÉREO OU PROFISSIONAL CREDENCIADO NA ÁREA DE
PREVENÇÃO TEM CONDIÇÕES DE ATUAR COMO PERITO JUDICIAL AERONÁUTICO?
Não necessariamente. É comum esse tipo de profissional não conhecer a prática e a burocracia de uma
perícia judicial, bem como as matérias específicas do Direito, resultando em um trabalho muito distante
da finalidade de uma perícia; e muitas vezes com consequência danosas para a parte que representa em
uma perícia.

QUAL O TRABALHO DO PERITO?
O perito é chamado pela Justiça para oferecer laudos técnicos em processos judiciais, nos quais podem
estar envolvidos pessoas físicas, jurídicas e órgãos públicos. O laudo técnico é escrito e assinado
pessoalmente pelo perito e passa a ser uma das peças que compõem um processo judicial. O trabalho é
remunerado e compensador. Não há horário fixo para o trabalho, podendo ser realizado quando se dispõe
de tempo. Como a atividade não exige exclusividade há possibilidade de o profissional estar empregado
ou ter outras atividades e realizar perícias durante seu tempo disponível

MERCADO DE TRABLHO
O mercado de trabalho de Perito Judicial Aeronáutico é amplo e praticamente inexplorável conforme área
de atuação apresentado anteriormente no Módulo I. Outra atuação interessante é a consultoria para
escritório de advocacia, empresas de seguros e até mesmo empresa aérea, evitando dissabores jurídicos
para a própria empresa bem como para os diretores e executivos.

POR QUE FAZER O CURSO COM O PROFESSOR KALAZANS?
Sendo piloto comercial, controlador de tráfego aéreo, bacharel em Direito, especialista em investigação
de acidentes aéreo, o professor Kalazans reuniu habilidade, conhecimento e experiência superior a 30
anos na aviação e criou um curso totalmente inédito que irá satisfazer a necessidades da comunidade
aeronáutica e jurídica.

INVESTIMENTO?
Valerá cada centavo investido. Desconto especial de lançamento. Garanta já sua vaga.
SUA ATITUDE DEFINE SUA ALTITUDE. VOE ALTO! ESTUDE COM O PROFESSOR KALAZANS

Será um prazer tê-los a bordo.
www.professorkalazans.com.br

contato@professorkalazans.com.br

