EDITORIAL

No volume 7, números 1 e 2, edição especial (Turismo: práticas e perspectivas)
do ano de 2018, a Revista Territorial, organizada e editada pelo Programa de Pósgraduação em Geografia da Universidade Estadual de Goiás (PPGEO-UEG) – Campus
Cora Coralina, cidade de Goiás, apresenta resultados de pesquisas teóricas e empíricas
desenvolvidas por professores e discentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
de Turismo da UEG.
Essa edição especial delineia Trabalhos de Conclusão de Curso (TCs), sob a
forma de artigos produzidos em 2017. Cada manuscrito permite ao leitor mergulhar e
viajar em um cenário de diálogos acerca do turismo na terra de Cora Coralina,
município goiano que se destaca por ter sido reconhecido em 2001, pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), como
patrimônio histórico e cultural mundial, devido à sua arquitetura barroca, tradições,
saberes culturais seculares e a natureza do cerrado que o circunda.
Tal edição contempla dez artigos que abordam temáticas diversas, a saber:
1) A Serra Dourada do município de Goiás/GO e suas potencialidades para a
prática do ecoturismo;
2) As ferramentas de marketing digital como estratégia de divulgação do turismo
na cidade de Goiás;
3) Restaurantes e turismo sazonais na cidade de Goiás: um estudo de caso;
4) Parque da Carioca na cidade de Goiás: exploração do ecoturismo;
5) Procissão do Fogaréu na cidade se Goiás sob a ótica do turismo de 1969 a
2017;
6) A importância das igrejas católicas da cidade de Goiás/GO para o
fortalecimento do patrimônio cultural;
7) Casa de Câmara e Cadeia (MuBan) da cidade de Goiás: inclusão e acesso ao
patrimônio cultural e turístico;
8) A impopularidade do Museu da Polícia Militar na cidade de Goiás: motivos e
perspectivas;
9) A qualidade da hospitalidade para o turista que visita a cidade de Goiás/GO;
10) O acesso das pessoas surdas no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Turismo na Universidade Estadual de Goiás – Campus Cora Coralina/cidade de Goiás.

Agradecemos ao PPGEO/UEG e a todos que participaram da elaboração dessa
edição, em especial às professoras doutoras Marília Silva Vieira e Lorranne Gomes da
Silva, além dos autores que contribuíram para a ampliação do conhecimento na área de
turismo, com foco em patrimônio, ensino, religiosidade, cultura de base local e meio
ambiente da cidade de Goiás.
Desejamos a todos uma boa leitura!
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