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Apresentação
Apresentação com, no máximo, 100 palavras.

Marcos teóricos desenvolvidos
Elucidar as principais idéias do tema selecionado à equipe.
Este resumo expandido deve apresentar breves descrições de um trabalho já desenvolvido ou de um trabalho que poderá desenvolvido (intenção de pesquisa) no futuro, a critério do próprio pesquisador.
Recomendável que todos os itens (apresentação, marcos teóricos desenvolvidos, resultados esperados ou alcançados e agradecimentos – este último item opcional) ocupem toda a página do trabalho científico e que seja obedecida rigorosamente esta formatação de texto, observado o limite desta página para a redação de seu resumo expandido.
É favor, ao terminar o trabalho, deletar (apagar) a segunda página deste arquivo (que é modelo para visualização do trabalho
Resultados esperados ou alcançados
Apresentar uma possível conclusão da equipe. Espaço: até 100 (cem) palavras.

Agradecimentos
Parte opcional do trabalho, podendo o seu espaço ser ocupado pelos itens “desenvolvimento” ou “conclusão”.
Se utilizado, se limitar a 50 (cinqüenta) palavras.
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Apresentação
O presente trabalho visa analisar o Direito Fundamental de Acesso à cidade por via das diferentes diretrizes normativas jus-urbanísticas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, convergindo especificamente no dispositivo municipal Plano Diretor Participativo de Ilhéus.
Pois com o advento histórico do processo de evolução organizacional da sociedade brasileira, precipuamente no que tange ao crescimento demográfico nos ambientes urbanos, gerou a eminente necessidade de tutela jurídica no sentido de dirimir conflitos de interesse individuais e também garantir o acesso à cidade. 
Desenvolvimento
Efetivar o direito de acesso à cidade assegurando aos cidadãos a concretização dos direitos fundamentais inerente a este, é imprescindível para a melhoria do índice de desenvolvimento humano (IDH) e realização do princípio da dignidade da pessoa humana que é pilar do Estado Democrático de Direito.
O acesso à cidade configura-se no âmbito jurídico enquanto direito fundamental, síntese de outros direitos fundamentais, a exemplo do direito à educação, à moradia, dentre outros direitos que na atual seara jus-urbanística são disciplinados constitucionalmente.
Por esse viés é necessário instrumentos jurídicos de Política Urbana, nesse sentido o Plano Diretor Municipal apresenta-se enquanto instrumento básico de desenvolvimento do município, estabelecendo um elo entre os dispositivos aos quais numa escala hierárquica está subordinado e as principais características culturais do Município ao qual ira disciplinar, uma vez que cabe ao Plano Diretor especificar as exigências fundamentais de ordenação da cidade, com a fundamentação teleológica de alcançar a função social que a cidade possui, produzindo o delineamento pratico necessário para o alcance desse fim. 
O Plano Diretor possui o desiderato precípuo de oferecer o acesso à cidade e garantir o bem estar dos cidadãos e para tanto precisa objetivamente respeitar alguns princípios que devem orientar a sua atuação social, tais qual o principio da soberania popular, da justiça social, da igualdade, da cidadania, da dignidade da pessoa humana e do principio do desenvolvimento sustentável
Considerações Finais
Por esse viés atualmente na cidade de Ilhéus-BA, vigora o Plano Diretor Municipal (2006-2009) que no sentido de efetivar o acesso à cidade lança diretrizes de cunho jurídico, político e social, que devem interagir na tentativa de alcançar tal desiderato, pois a não-observância efetiva do direito de acesso à cidade pode comprometer no presente e futuro a própria lógica jurídica e social do município e da nação.
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