
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Plano de Ensino 2018/2

Atenção!  Sua impressão não estáEste Plano de Ensino é um Rascunho.
liberada por se tratar de um documento não aprovado pela PUC Goiás.

Disciplina: AER2064 - FRASEOLOGIA AERONÁUTICA I
Turma: Subturma(s): B01 Todas as Subturmas desta Turma
Créditos: 2     Carga Horária: 30 Horas/Aula
Professor: SALMEN CHAQUIP BUKZEM

1. Ementa

Introdução ao estudo dos fundamentos epistemológicos da Fraseologia Aeronáutica: delimitação e
definição de unidade fraseológica, os estudos da fraseologia no âmbito aviação civil. A fraseologia
e fraseografia da linguagem aeronáutica geral: gestão da comunicação, denominações, conceitos
e caracterização.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

Comunicar-se de forma adequada e proficiente com os órgãos de controle do tráfego aéreo e com
autoridades aeronáuticas civis, segundo níveis e requisitos definidos por órgãos nacionais que
constituem os respectivos sistemas de aviação civil.

2.2. Objetivos Específicos

Compreender a estrutura do espaço aéreo.

Compreender os serviços de tráfego aéreo.

Identificar as regras aplicáveis a voos VFR e IFR.

Identificar as classes de espaço aéreo.

Compreender os procedimentos padronizados em relação ao uso das fraseologias de tráfego
aéreo.

Compreender a fraseologia como ferramenta de uniformidade e aderência ás regras do ar.

Aplicar os procedimentos radiotelefônicos.

Conhecer o alfabeto fonético.

Compreender a transmissão de mensagens meteorológicas.

Utilizar o glossário de termos específicos da aviação.

Utilizar as fraseologias padronizadas.

3. Conteúdo Programático

Finalidade



Âmbito

Cumprimento das normas internacionais

Conceituação

Generalidades

Procedimentos radiotelefônicos

Idiomas

Alfabeto fonético

Algarismos

Horas

Nível de voo

Velocidade

Marcação, rumo e proa

Ajuste de altímetro, pista em uso e transponder

Direção e velocidade do vento

Testes de equipamentos radiotelefônicos

Indicativo de chamada das aeronaves

Indicativo de chamada dos órgãos ATS

Designadores de rotas ATS

Glossário de termos

Abreviaturas e código “Q”

Palavras e frases padronizadas

Fraseologias padronizadas

Fraseologia geral

Serviço de Controle de Aeródromo

Serviço de Controle de Aproximação

Serviço de Controle de Área

Serviço de Informação de Voo

Serviço de Informação de Voo de Aeródromo - AFIS

Serviço de Vigilância ATS

4. Metodologia

Apresentação do conteúdo programático através da exposição didática e dialogada com o uso do
quadro; utilização de recursos multimídias e emprego de exercícios de sedimentação de conteúdo.
Contextualização da disciplina através de exemplos concretos. Estudos de casos.

5. Avaliação

A avaliação será um processo contínuo e formativo buscando aumentar a capacidade do aluno em
assimilar os temas trabalhados.

O conteúdo programático da disciplina para as avaliações é cumulativo e será praticado de acordo
com o cronograma da disciplina.

Serão realizadas 02 atividades avaliativas que comporão a nota N1, conforme cronograma. Esta



parcela terá um valor máximo de 10 pontos.

Serão realizadas 02 atividades avaliativas que comporão a nota N2, conforma cronograma. Esta
parcela terá um valor máximo de 09 pontos.

A nota máxima de N2 é 9,0 pontos e a ela será somado até 1,0 ponto de acordo com o resultado
do aluno na Avaliação interdisciplinar.

Qualquer avaliação de reposição deverá seguir o trâmite legal via secretaria da instituição e
somente para os casos previstos.

6. Bibliografia Básica

BIANCHINI, D. Regulamentos de tráfego aéreo VFR e IFR. 5. ed. São Paulo: Bianch, 2014. LIMA
JÚNIOR, P. de O. Regulamentos de tráfego aéreo: voo visual avião e helicóptero, piloto privado e
comercial. 36. ed., atual. São Paulo: Asa, 2014. PORTO, M. L.; GUIMARÃES, M. P. Fraseologia
em inglês para pilotos. 3. ed. São Paulo: Asa, 1999.

7. Bibliografia Complementar

COSTA FILHO, A. S. da. Regulamento de tráfego aéreo para piloto privado de avião e helicóptero.
São Paulo: Espaço Aéreo, 2014. EMERY, H.; ROBERTS, A. Aviation: english. Oxford: Macmillan,
2008. MARINOTTO, D. Aviation english course. São Paulo: Asa, 2010. MCLUHAN, M. Os meios
de comunicação como extensões do homem. 5. ed. São Paulo: Cultrix, 1979. PROCHASKA, E. O.
C. Aprendendo a voar: manual básico para treinamento prático de piloto ¿ avião. 4. ed. e atual.
São Paulo: Asa, 1999.

8. Atividades Externas da Disciplina (AED)

I. Objetivo da Atividade:Familiarizar o aluno com conteudos afetos à àrea de conhecimento de
ciências aeronáuticas, gestão e negócios.

II. Descrição da Atividade: Estabelecer a relação entre a atividade e os pressupostos da disciplina.

III. Cronograma da Atividade: As atividades externas da disciplina deverão ser realizadas durante
a jornada acadêmico-científica de Ciências Aeronáuticas, no período compreendido entre os dias
03/12/2018 e 07/12/2018.

IV. Forma de registro: Apresentação de síntese crítica (uma lauda)  em formulário próprio,
manuscrito, o qual deverá ser entregue ao professor da disciplina até o dia subsequente ao
término das apresentações.

V. Critério de Avaliação: Embora não seja compulsória a presença do aluno nessa atividade, na
avaliação   será atribuído o  valor de 0,1(um décimo) na média final  a cada participação, assim
como o registro de frequências, contando-se 2 presenças por relatório até o limite de 0,8  (oito
décimos) e 8 presenças, de acordo com o cronograma e o conteúdo programático da disciplina.

9. Cronograma

Aula Data Dia Conteúdo Programático

01/02 08/08 Qua
Apresentação do Plano de Ensino, Disciplina e
material didático. Conceituação. Finalidade.
Importância.

03/04 15/08 Qua
Revisão diagnóstica para aferição de
conhecimento e nivelamento da turma.



05/06 22/08 Qua Revisão diagnóstica para aferição de
conhecimento e nivelamento da turma.

07/08 29/08 Qua
Finalidade, Âmbito, Cumprimento das normas
internacionais.

09/10 05/09 Qua

Conceituação, Generalidades, Procedimentos
radiotelefônicos.

Idiomas, Alfabeto fonético, Algarismos, Horas,
Nível de voo, Velocidade.

11/12 12/09 Qua Avaliação 1N1

13/14 19/09 Qua
Marcação, rumo e proa, Ajuste de altímetro, pista
em uso e transponder, Direção e velocidade do
vento, Testes de equipamentos radiotelefônicos.

15/16 26/09 Qua

Indicativo de chamada das aeronaves, Indicativo
de chamada dos órgãos ATS, Designadores de
rotas ATS, Glossário de termos, Abreviaturas e
código “Q”, Palavras e frases padronizadas.

17/18 03/10 Qua Fraseologia geral, Serviço de Controle de
Aeródromo.

19/20 10/10 Qua Avaliação 2N1

21/22 17/10 Qua
III Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC GO

Simpósio de Ciências Aeronáuticas

23/24 31/10 Qua Serviço de Controle de Aproximação

25/26 07/11 Qua Serviço de Controle de Área

27/28 14/11 Qua Avaliação 1N2

29/30 21/11 Qua
Serviço de Informação de Voo

Serviço de Informação de Voo de Aeródromo -
AFIS

31/32 28/11 Qua Serviço de Vigilância ATS

33/34 05/12 Qua Jornada Acadêmico-científica do CAER

35/36 12/12 Qua Avaliação 2N2

37/38 19/12 Qua Comunicação e discussão com alunos e entrega
de notas finais e frequências.

10. Material de Apoio

Publicações
ICA 100-11 Plano de Voo

MCA 100-11 Preenchimento de Plano de Voo

ICA 100-12 Regras do Ar

ICA 100-37 Serviços de Tráfego Aéreo

MCA 100-16 Fraseologia de Tráfego Aéreo

Sites
www.decea.gov.br



www.aisweb.aer.mil.br/

 

Vídeos
FAB no Controle - A história do controle de tráfego aéreo

https://www.youtube.com/watch?v=LAdr5IeVWts

FAB no Controle - Estruturação dos serviços de tráfego aéreo.

https://www.youtube.com/watch?v=M-IKxLacaf4

FAB no Controle - DECEA

https://www.youtube.com/watch?v=jGGfzokBR1w

TRÁFEGO AÉREO - A Vigilância Aérea (CNS/ATM)

https://www.youtube.com/watch?v=xJ-2mnKFA6U

FAB no Controle - Programa SIRIUS BRASIL

https://www.youtube.com/watch?v=y7OQv1FB24M

FAB em Ação - Operações de Busca e Salvamento

https://www.youtube.com/watch?v=Jq2p79GJUP8

Torre de Controle

https://www.youtube.com/watch?v=fRPNnelhGxM

Controle de aproximação

https://www.youtube.com/watch?v=jeuJZlJbKoU

Centro de controle de área

https://www.youtube.com/watch?v=w4S3g1Nf4f4

AFIS / R AFIS Noronha entra em operação no CINDACTA III

https://www.youtube.com/watch?v=Bi_HLLu4cq8

Voo Offset (para Controladores de Tráfego Aéreo)

https://www.youtube.com/watch?v=ZR40JvulBMY

Simulation of a TCAS Event

https://www.youtube.com/watch?v=mBSlmfXYf0g
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