INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS1
INGLÊS PARA AVIAÇÃO
Um dos problemas de muitos pilotos e controladores, principalmente os que estão
iniciando a carreira, é falar fluentemente o idioma inglês. Esta deficiência acarreta
problemas na comunicação, fraseologia e também no teste ICAO. Isto se deve ao fato de
inexistir um curso de inglês que venha abranger uma linguagem técnica voltada à aviação e
também a conversação.
Por outro lado, muitos profissionais da aviação, que já tem certo domínio da fraseologia e
do idioma inglês, não têm alcançado sucesso no teste de proficiência da ICAO. Isso se
deve ao fato de desconhecer a finalidade do teste, as habilidades avaliadas e modo de
realização do teste, etc.
Para sanar essas dificuldades, o professor Kalazans oferece cursos diferenciados que atende
a necessidade especial de cada profissional. Para alcançar suas necessidades e interesses, o
professor Kalazans promove os seguintes cursos:






CURSO EXTENSIVO ICAO.
CURSO DE CONVERSAÇÃO PARA AVIAÇÃO.
CURSO DE FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO.
CURSO DE FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO
SIMULADOR DE VOO (AVIÃO E HELICÓPETRO).

EM

Um curso especial para quem é especial. Um curso que atende pontualmente suas necessidades
e interesses.
Mais informações sobre o curso na seção Fraseologia e Teste ICAO do site
www.professorkalazans.com.br – contato@professorkalazas.com.br
SUA ATITUDE DEFINE SUA ALTITUDE. VOE ALTO! ESTUDE COM O
PROFESSOR KALAZANS

Sempre um prazer tê-los a bordo.
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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, Autor
de livros e curso sobre Teste ICAO e Fraseologia de Tráfego Aéreo e Palestrante.

www.professorkalazans.com.br

contato@professorkalazans.com.br

INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS
INGLÊS PARA A AVIAÇÃO
CURSO DE CONVERSAÇÃO PARA AVIAÇÃO

MÓDULO – I (PRESENCIAL)
Aviation Conversation in English é um workshop de autonomia de expressão oral, feito para o
profissional da aviação praticar o idioma inglês com muita conversação, interação e aulas temáticas
e dinâmicas, que simulam situações, rotineiras, não rotineiras e de emergências.
São módulos com temas específicos, que estimulam o inglês falado em contexto da atividade aérea
envolvendo toda a conversação e fraseologia voltada a comunicação aviatória. Trata-se de um curso
de conversação direcionado a pilotos e controladores e de mais profissionais da aviação.
O grande diferencial de outro curso de conversação regular é o fato de empregar um repertório
exclusivamente aeronáutico que proporciona a familiarização com temas relacionados ao inglês
técnico aeronáutico, à fraseologia de tráfego aéreo e ao teste ICAO. Desta forma o aluno é
beneficiado duplamente em conversação e conhecimentos voltados a atividade aérea.
Com debates sobre situações reais da atividade aérea tais como acidentes e incidentes aeronáuticos
e temas relacionados a aeroportos. As aulas de conversação usam uma metodologia que enriquece o
vocabulário e desenvolve a fluência na língua. É o curso ideal para quem quer adquirir ou
aperfeiçoar a fluência na conversação. Nele o aluno exercita a língua inglesa, aprimorando a
pronúncia, desenvolvendo o vocabulário e estruturas gramaticais.
Trata-se de um curso inédito com técnica de estudo voltada aos profissionais da atividade aérea.
Os profissionais da aviação não têm mais porque estudar Inglês em escola de idioma regular.
CARGA HORÁRIA: módulo com 20 aulas de 03 horas cada, uma aula semanal, totalizando 60
horas.
Um curso especial para quem é especial. Um curso que atende pontualmente suas necessidades e
interesses.
Mais informações sobre o
www.professorkalazans.com.br

curso

na

seção Fraseologia e Teste ICAO do
contato@professorkalazans.com.br

site

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

www.professorkalazans.com.br

contato@professorkalazans.com.br

INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS
INGLÊS PARA A AVIAÇÃO
FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO

MÓDULO – II (PRESENCIAL)
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.
Não permita que o desconhecimento da Fraseologia de Tráfego Aéreo venha obscurecer seu
horizonte e limite seu teto operacional de voo.
CARGA HORÁRIA: módulo com 20 aulas de 03 horas cada, uma aula semanal, totalizando 60
horas.
Mais informações sobre o
www.professorkalazans.com.br

curso

na

seção Fraseologia e Teste ICAO do
contato@professorkalazans.com.br

site

INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS: ENSINANDO PARA QUEM QUER APRENDER!

www.professorkalazans.com.br

contato@professorkalazans.com.br

INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS
INGLÊS PARA A AVIAÇÃO

CURSO EXTENSIVO ICAO

MÓDULO – III (PRESENCIAL)

Como passar no Teste de Proficiência da ICAO
O Instituto Kalazans oferece curso com o objetivo de preparar pilotos e controladores para o teste de
proficiência ICAO.
Aperfeiçoamento de todas as habilidades requeridas nas fases do teste ICAO: Warm-up - Problem-solving Emergency situations - Aviation Topics, abrangendo os tópicos avaliados: Pronúncia - Estrutura gramatical –
Vocabulário – Fluência – Compreensão - Interação.
CARGA HORÁRIA: módulo com 20 aulas de 03 horas cada, uma aula semanal, totalizando 60 horas.
RECOMENDÁVEL para os profissionais que:






precisam revalidar sua carteira;
ainda não tiveram experiência com o teste ICAO;
precisam adquirir conhecimento completo do teste ICAO;
não atingiram o nível operacional quatro em testes anteriores;
necessitam treinamento de conversação e demais habilidades requeridas no teste ICAO.

Um curso especial para quem é especial. Um curso que atende pontualmente suas necessidades e
interesses.
Mais informações sobre o
www.professorkalazans.com.br

curso

na

seção Fraseologia e Teste ICAO do
contato@professorkalazans.com.br

site

INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS: A EXCELÊNCIA NO ENSINO!

Sempre um prazer tê-los a bordo.
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contato@professorkalazans.com.br

INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS
INGLÊS PARA A AVIAÇÃO

CURSO PRÁTICO DE FRASELOGIA EM SIMULADOR DE VOO

MÓDULO – IV (PRESENCIAL)
 SIMULADOR DE AVIÃO
 SIMULADOR DE HELICÓPTERO

O Instituto Professor Kalazans oferece um curso inédito para a comunidade aeronáutica.
Trata-se de um curso inovador onde o aluno pratica em simulador todas as fases do voo –
da decolagem ao pouso. Treinando as situações rotineiras, anormais e situações de
emergência o aluno se familiariza com a fraseologia real e também adquiri conhecimentos
para alcançar êxito no Teste de Proficiência da ICAO.
CARGA HORÁRIA: 10 (dez) horas.

Mais informações sobre o
www.professorkalazans.com.br

curso

na

seção Fraseologia e Teste ICAO do
contato@professorkalazans.com.br

site

INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS: A EXELÊNCIA NO ENSINO. ENSINANDO PARA QUEM QUER
APRENDER!

Sempre um prazer tê-los a bordo.

www.professorkalazans.com.br

contato@professorkalazans.com.br

INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS

INGLÊS PARA A AVIAÇÃO

CURSO ICAO – ON LINE (SKYPE)

MÓDULO – V

Como passar no Teste de Proficiência da ICAO
MÓDULO ON LINE – DIRETAMENTE COM O PROFESSOR KALAZANS

VAGAS LIMITADAS. LISTA DE ESPERA. FAÇA JÁ SUA
RESERVA: contato@professorkalazans.com.br ou kalazansdaniel@gmail.com
DESCONTO ESPECIAL PARA GRUPOS NA VERSÃO ON LINE (SKYPE). Crie o seu
próprio grupo ou envie e-mail para que o grupo seja criado pelo professor Kalazans.

www.professorkalazans.com.br

contato@professorkalazans.com.br

INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS

CURSO DE FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO
MÓDULO VI
GLOSSÁRIO COMENTADO ON LINE (SKYPE)

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

www.professorkalazans.com.br

contato@professorkalazans.com.br

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.

VAGAS LIMITADAS. LISTA DE ESPERA. FAÇA JÁ SUA
RESERVA: contato@professorkalazans.com.br ou kalazansdaniel@gmail.com

DESCONTO ESPECIAL PARA GRUPOS NA VERSÃO ON LINE (SKYPE). Crie o seu
próprio grupo ou envie e-mail para que o grupo seja criado pelo professor Kalazans.

2

Esta não é um curso de TAI (Tráfego Aéreo Internacional). No entanto, estuda os termos e fraseologia
aplicada ao tráfego aéreo nacional e Internacional.
3

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.
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INSTITUTO PROFESSOR KALAZANS

INGLÊS PARA A AVIAÇÃO

FRASEOLOGIA ON LINE (SKYPE)

MÓDULO – VII

MÓDULO ON LINE (SKYPE) – DIRETAMENTE COM O PROFESSOR
KALAZANS

VAGAS LIMITADAS. LISTA DE ESPERA. FAÇA JÁ SUA
RESERVA: contato@professorkalazans.com.br ou kalazansdaniel@gmail.com

DESCONTO ESPECIAL PARA GRUPOS NA VERSÃO ON LINE (SKYPE). Crie o seu
próprio grupo ou envie e-mail para que o grupo seja criado pelo professor Kalazans.

www.professorkalazans.com.br

contato@professorkalazans.com.br

