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CURSO EAD – FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO
O INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS firmou parceria com renomada Instituição de
Ensino EAD, e está disponibilizando CURSO EAD – FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO.
O curso se dará em quatro módulos:






GLOSSÁRIO COMENTADO.
PRINCÍPIOS DA FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO.
FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO PROPRIAMENTE DITA.
GRAMÁTICA APLICADA AO TESTE DE PROFICIÊNCIA DA ICAO.

GLOSSÁRIO COMENTADO
Neste módulo é realizado um estudo profundo das expressões e termos técnicos
aeronáuticos relacionados à FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO, bem como sua
aplicação no TESTE DE PROFICIÊNCIA DA ICAO. Dessa forma o profissional fica
familiarizado com uma terminologia nacional e internacional para desempenhar sua
função de controlador de tráfego aéreo e piloto, e adquirindo também um
conhecimento que o levará a alcançar êxito nos testes de proficiência.
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PRINCÍPIOS DA FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO
Neste módulo são estudados os princípios de radiotelefonia e fraseologia,
considerando a regulamentação nacional e internacional. Analisando casos reais de
acidentes e incidentes aeronáuticos, incluindo áudios e vídeos, os profissionais
adquirem um elevado nível de conhecimento capacitando-os para função de
controlador de tráfego aéreo e piloto. Este módulo é também planejado de modo a
familiarizar o aluno com o TESTE DE PROFICIÊNCIA DA ICAO.

FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO PROPRIMANTE DITA.
Neste módulo o aluno estuda a fraseologia aplicada em todas as fases do voo,
incluindo as situações normais, anormais e de emergências, desde a autorização do
aeródromo de partida até o táxi do aeródromo de chegada. De uma forma dinâmica,
são analisadas todas as situações incluindo áudios e vídeos, preparando os
profissionais para a realidade prática bem como para o TESTE DE PROFICIÊNCIA DA
ICAO.

GRAMÁTICA APLICADA AO TESTE DE PROFICIÊNCIA DA ICAO.
Mais importante do que responder às perguntas do teste de proficiência, é responder
adequadamente. Muitas vezes o examinando sai do teste com a confiança de ter
alcançado êxito. Contudo, ao ser informado do resultado, é muitas vezes
decepcionado com a reprovação. Isto ocorre por vários motivos, sendo um deles o
desconhecimento de como o teste é avaliado. Ao estudar este módulo, o aluno adquiri
as informações fundamentais de como a gramática, sobretudo, os tempos verbais
devem ser estudados para que o alunos saiam do nível elementar para um nível de
aprovação.

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

Sempre um prazer tê-los a bordo.
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